Protokoll nr 4/2015

Tid:

1 juni 2015

Plats:

Katrineholm

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf.
Anders Karlsson
Anders Birgersson
Patrik Carlberg
Maria Wallén
Camilla Park, adj

§1

Öppnande
Jonas Ekman 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 ett tillägg för utvärdering.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 3/2015 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 3/2015 och lägga det till handlingarna.

§5

Rapporter
A. Camilla rapporterade om personalomsättningen på kansliet och hur det är tänkt
framöver.
B Patrik rapporterade från Västmanlands IFs årsmöte. Östergötlands IFs årsmöte
hade styrelsen ingen som företrädde. Jonas Ekman var på Svenska
Volleybollförbundets årsmöte.
C. Anders Karlsson berättade om Veteran SM den 23 maj som ägde rum i Uppsala,
22 lag totalt. GP och SBT till Uppsala 2016-2018.

§6

Verksamhetsplan 2016
Det beslutades
Att Camilla reviderar enligt förslag på mötet och skickar ut.

§7

Volleybompapaketet/Volleydag
Styrelsen tog upp mailet som de fått från Habo volley kring Volleybompa och
diskuterade också en Volleydag. Konceptet från Barn- och ungdomsledarkonferensen
diskuterades.
Det beslutades
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Att en volleydag sker under GP, samma koncept som på barn- och
ungdomskonferensen, kansliet kollar om de kan bjuda in Anders Wahlström.
Volleydagen planeras på mötet i oktober Jonas Ekman hör av sig till projektledaren i
Volleybompa och föreslår föreningar i Sörmland och Östergötland.
§8

Utbildningsplan hösten 2015
Styrelsen gick igenom den tänkta utbildningsplanen.
Det beslutades
Att Styrelsen kollar av i specifika föreningar om intresse finns. Ny utbildningsplan
för hösten görs efter detta och presenteras inför nästa möte.

§9

Beach-DM
Det beslutades
Att Fyrishov arrangerar beach- DM den 22 augusti.

§ 10

Mötesplan
Det beslutades
Att nästa möte sker tisdagen den 25 aug fysiskt i Linköping. Anders Birgersson
återkommer med lokal. Maria Wallén kollar beachhallen i Linköping. En ny
mötesplan gjordes.

§ 11

Övriga ärenden
1. Utvärdering

Styrelsen diskuterade året som gått, bra mötesplan som fungerar och bra support från Svensk
volleyboll. Bra samarbete mellan ledamöter. Högt i tak.
§ 12

Nästa sammanträde
Det beslutades
Att nästa möte sker klockan 19.00 den 25 augusti i Linköping

§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr 4 /2015,

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

3

7

Volleybompa/Volleydag

Jonas/kansliet okt -15

3

8

Utbildningsplan

Styrelsen

3

10 Mötesplats 25 aug

Status

Nytt
Klardatum

25 augusti

Anders Birgersson 15 aug
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