Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 4/2013
2013-09-04
Tid:

4 sep 2013

Plats:

Telefon

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf
Anders Karlsson
Anders Birgersson
Patrik Carlberg
Rigo Derler
Camilla Park, adj
Linda Westholm
Maria Wallén

Anmält förhinder

§1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Camilla Park att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 3/2013 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 3/2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a
b

c

Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten.
Sociala medier
Jonas Ekman berättade om uppstarten av facebooksida där det nu är 57 som följer
distriktet.
Ekonomisk rapport
Anders Birgersson rapporterade att ekonomin ser stabil ut. Vi bör ha koll på att
konferensresan kostar en del och får därför jobba extra på att utbildningar blir till och
fylls.

d Beachvolleysommaren
Anders Karlsson rapporterade om ett lyckat DM som Fyrishov arrangerade.
Beachvolleyn i Uppsalaregionen har fått ett uppsving denna sommar med fler än 50
nya medlemmar. Serie A har varit en succé. Ett skol DM har också anordnats i
Uppsala.
§6

Distriktsarbetet
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Rigo Derler informerade om att han varit i kontakt med de flesta föreningar med
pojkverksamhet. Vingåker VK har tagit på sig ansvaret för pojklaget. Håkan Olofsson
tillsammans med Pontus Olsson kommer leda laget under DistriktsSlaget. Träningar
inför tävlingen kommer ske i Vingåker och spridas genom hemsida och facebook.
Gällande tjejsidan har inte kontakt gjorts med alla föreningar. Riktlinjer är
utskickade för korrigering och kommer under nästa möte finnas förslag på beslut på.
§7

Distriktsträffen
Anders Karlsson, Anders Birgersson, Patrik Carlberg och Maria Wallén kommer
representera Östsvenska VBF på Distriktskonferensen den 27-29 sep i
Malmö/Köpenhamn.

§8

Utbildningsplan 2013 uppföljning
Camilla Park informerade om bokade utbildningar i höst. Det är som tidigare sagt
viktigt att få till uppsatta utbildningar. Styrelsen uppmanas att vara lyhörda för
föreningar som skulle kunna tänka sig gå eller arrangera någon utbildning.

§9

Kidsvolleyprojekt i distriktet
Camilla Park informerade att det inte finns någon plan eller konkreta tankar i
dagsläget. Kansliet jobbar vidare på möjliga ingångar samt projektformer för
kidsvolleyn i distriktet. Ett samarbete med skolidrotten är i startgropen och
förhoppningsvis kan detta mynna ut till bättre verksamhet i distriktet.

§ 10

Nästa sammanträde
Nästa möte den 13 nov är fysiskt i Katrineholm/Vingåker. Jonas Ekman tillsammans
med Maria Wallén styr möteslokal samt samspel med förening/SISU distrikt.

§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr 4/2013, 2013-09-04

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

7

8

Kansliet

Våren 2013

7
4
4

10
6
10

Strategi för
kidsvolleyprojektet
Föreningsutveckling 2013
Distriktslagsarbete
Nästa sammanträde

Alla
RD
JE, MW

Våren 2013
13 nov
5 nov

Status

Nytt
Klardatum
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