Distriktsstyrelsen
Protokoll 1
2014-02-05
Tid
Plats
Närvarande

Anmält förhinder

Onsdagen den 5 februari
Telefonmöte
Jonas Ekman, ordf
Anders Karlsson
Anders Birgersson
Patrik Carlberg
Rigo Derler
Annika Hermansson, adj
Linda Westholm
Maria Wallén

§ 1 Öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Val av sekreterare

Det beslutades
Att utse Annika Hermansson att föra protokollet.
§ 2 Fastställande av dagordning

Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.
§ 3 Föregående protokoll, åtgärdslistan

Styrelsen gick igenom protokoll nr 5/2013 utan att finna några anmärkningar. Styrelsen
gick igenom åtgärdslistan och strök punkter.
§ 4 Rapporter
Personalrapport

Annika gick igenom stora drag i personalrapporten. 9-11 maj EM-kval i Halmstad, 10 maj
årsmöte i Halmstad, Nya lokaler på söder, ledar och spelar utvecklingsmodellens existens
kommer vi att veta mer om efter årsmötet, fyra föreningar har utträtt ur svensk volleyboll.
Camilla är föräldraledig, Thomas slutar och Hannes börjar.
Hemsidan
Annika uppmanade styrelsen att ta på sig nyhetsglasögonen när de är ute i verksamheten och att
maila henne en kort text med bild, saknas bild så löser vi det på ett eller annat sätt. Just nu ligger
det nyheter på hemsidan om aktuella och avslutade utbildningar.
Facebook
Med gemensamma krafter fortsätter vi att sprida FB-sidan i rörelsen.
Nyhetsbrev
Det är tid att skicka ut ett nyhetsbrev. Potentiella nyheter är utbildningen i Nyköping, Veteran SM i
Uppsala, Arrangera utbildning, Volleyboll och beachvolley MOT cancer, eget årsmöte samt DM 12
april. Den sistnämnda behövs mer underlag till. Jonas mailar Annika detta underlag.
Distriktslag
Rigo Derler berättar hur det gick för deras pojklag. I korta drag fick vi ihop ett pojklag, de spelade
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och de hade kul. Till nästa omgång är det viktigt att vara ute i god tid och hitta distriktslagstränare.
§ 5 Budget 2014
Anders Birgersson presenterar den föreslagna budget för 2014
Det beslutades
Att godkänna den föreslagna budget
Att se över budgeten en andra gång när 2013 års budget har fastställts

§ 6 Utbildningsplan 2014
Styrelsen diskuterade och reviderade utbildningsplanen.
Det beslutades
Att godkänna den föreslagna planen
Att skapa framförhållning med utbildningarna genom att under februari månad fylla på med
samtliga arrangörer.
Att Annika kontaktar Västerås för en kidsvolleyutbildning
Att Anders återkommer ang regelkursen, kidsvolley
Att Anders Carlsson återkommer ang en tävlingsledarutbildning
Att kansliet kontaktar Samuel Henriksson Fyrishov för en steg1, steg 2 i beach samt en
distriktsdomarutbildning.
Att Jonas tar kontakt med Motala ang en kidsvolley utb

§ 7 Arbetshelg/mötesplats
Styrelsen diskuterade när en arbetsdag skulle sitta bra i tiden för att diskutera hur styrelsen bäst
jobbar vidare med resultatet av distriktsträffen i Malmö.
Styrelsen diskuterade vidare om vart de bäst bjuder in till en mötesplats för och mellan föreningar.
Förslag på platser för ändamålet. Junior SM Katrineholm 17-18 maj, EM-kval Halmstad 9-11 maj.
Den 19 mars är nästa styrelsemöte ett fysiskt i Uppsala, den 12 april är det årsmöte. Vi behöver
sätta ett forum för att möta våra föreningar,
Det beslutades
Att Annika skickar ut distriktsträffsdokumentationen och att frågan tas upp igen vid nästa fysiska
styrelsemöte den 19 mars.
Att mötesplatsfrågan tas upp igen den 19 mars.
§ 8 Utformning av eget årsmöte
Styrelsen gick igenom förarbetet kring det egna årsmötet. Lokalen i Uppsala är bokad, datum är
satt till den 12 april, tiden är kl 13:00.
Det beslutades
Att Information om årsmötet går ut via nyhetsbrevet.
Att Jonas kontaktar valberedningen
Att Annika skickar ut ett skelett på en verksamhetsberättelse och berörda personer fyller på.
§ 9 Representant till andras årsmöten
Styrelsen diskuterade vilka andra årsmöten det finns och kom fram till att det är fem årsmöten som
Östsvenska Volleybollförbundet kan delta i.
Det beslutades
Att Patrik åker på Västmanlands årsmöte
Att Rigo på Sörmlands årsmöte den 23 april,
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Att Anders Carlsson på Upplands idrottsförbund 26 april,
Att Jonas/Anders kollar upp när Östergötlands idrottsförbunds årsmöte ligger i tiden.
Att Jonas skickar fullmakter till de som behöver det.
Att Jonas och Anders får i uppdrag att skicka en representant till Östergötlands idrottsförbunds
årsmöte.
Att vid nästa styrelsemöte bestämma en representant till SVBFs årsmöte den 10 maj.
Att styrelsen letar efter kandidater till förbundsstyrelsen i de egna kanalerna och skickar dessa
mailledes till Jonas.
Att Styrelsen hjälper sin egna valberedning med kandidater till östsvenska VBF styrelse gärna
ålder 15-25.
Att Jonas återkopplar till SVBFs valberedning ang de kandidater som kommit in.
§ 10 Volleyboll och Beachvolley MOT cancer

Annika informerade om Volleyboll och Beachvolley MOT cancer
Det beslutades
Att göra en nyhet om det på hemsidan och att lägga med nyheten i nyhetsbrevet.
§ 11 Utvärdering av 2013 års verksamhet
Styrelsen diskuterade frågan.
Det beslutades
Att Jonas bjuder in valberedningen till nästa styrelsemöte för att kolla läget.
§ 12 Övriga ärenden
Styrelsen diskuterade att skapa stipendium.
Det beslutades
Att ta med frågan till nästa styrelsemöte. Titta på Nordsvenskas stipendium som underlag till nästa
möte.
§ 13 Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

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

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

1

6

Kontaktar Västerås

Annika

feb

1

6

Regelkurs och kidsvolley Anders

Feb

1

6

Kontaktar fyrishov

Kansliet

Feb

1

6

Kontaktar Motala,
kidsvolley

Jonas

Feb

1

7

distriktsträffsdokument
ation

Annika

feb

1

7

Hitta mötesplatser

Styrelsen

feb

1

8

Kontakta
valberedningen

Jonas

feb

1

8

Maila ut
Verksamhetsberättelse

Annika

feb

1

9

Representerar årsmöten

Patrik,
Rigo,
Anders

1

9

Datum, representat
Östergötlands årsmöte

Jonas
Anders

1

9

Fullmakter

Jonas

feb

1

9

Fundera på
representanter till
Svenska
Volleybollförbundets
årsmöte

Styrelsen

snarast

1

9

Kandidater till
förbundsstyrelsen

Styrelsen

snarast

1

9

Kandidater till
östsvenska VBF styrelse

Styrelsen

Snarast

1

12

Stipendiefrågan

Styrelsen

feb

Status

Nytt
Klardatum
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