Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 5/2013
2013-11-13
Tid:

13 nov 2013

Plats:

Strängnäs

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 med tillägg Kidsvolleymedaljer.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 4/2013 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 4/2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a
b

c

Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten.
Sociala medier
Jonas Ekman berättade att det är nu över 80 likes på sidan. Det gäller att få ut bilder
och att föreningarna kommer in med aktuella händelser som vi sedan kan köra ut.
Ekonomisk rapport
Anders Birgersson rapporterade att prognosen för ekonomin 2013 ser god ut.

d Distriktskonferensen
Patrik Carlberg, Anders Birgersson, Anders Karlsson och Maria Wallén var på plats
under Distriktsträffen. Anders Karlsson och övriga informerade om vad som gjordes
under träffen. Bland annat utgick man från en distriktsmanual som beskriver
verksamheten i ett distrikt samt vilken stöttning man kan få från Svensk volleyboll.
Fyra ämnen arbetades gruppvis, rekrytering, utbildning, kommunikation och tävling.
Arbetet mynnades ut i minsta gemensamma nämnare som varje distrikt tar med sig
till sin verksamhetsplan 2014. Patrik Carlberg nämnde att det var kul att flera goda
exempel som kom upp beskrev Östsvenska VBFs verksamhet och arbete.
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§6

Distriktsarbetet
Rigo Derler informerade om att På pojksidan rullar det på, lagledare och tränare
utsedda (VVK), spelartrupp finns (VVK) – fylls eventuellt på med spelare från
Nyköping och Uppsala. Gemensam träning i all enkelhet i samband med VVK
ungdomsträningar (tre ggr i veckan). Träningsläger halvdag i samband med
”mellandagarna”, meddelas via lagledaren Håkan Olofsson. På flicksidan är inget
klart. Det ska finnas flickor i rätt ålder i Uppsala VBS samt i Kålbäck. Anders
Karlsson kollar vidare på detta. En ledare är tillfrågad om det finns lag att tillgå.

§7

Verksamhetsplan 2014
Det beslutades
Att efter revidering av förslag till verksamhetsplan 2014 godkänna förslaget.

§8

Utbildningsplan 2014
Det beslutades
Att styrelsen efter att ha jobbat fram ett förslag godkänna förslaget med antal
utbildningar och att styrelsen så snart som jobbar fram arrangörer.

§9

Kidsvolleymedaljer
Det beslutades:
Att Camilla Park beställer 300 Kidsvolleymedaljer som faktureras under 2013 och
som styrelsen marknadsför till föreningarna som vill arrangera Kidsvolleyturneringar.

§ 10

Nästa sammanträde
Nästa möte sker via telefon den 5 feb kl 2013

§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr 5/2013, 2013-11-13

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

5

5c

Budget 2014

2013-12-20

5

6

Distriktslaget flickor

5

8

Arrangörer till Utb.plan

5

9

Beställa
Kidsvolleymedaljer

Anders
Birgersson/
Camilla
Park
Anders
Karlsson
Jonas
Ekman
Camilla
Park

Status

Nytt
Klardatum

2013-12-01
2014-02-05
2013-12-01
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