Protokoll nr 2/
2014-03-19

Tid:

Kl: 20:00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Patrik Carlberg, Rigo Derler, Anders Birgersson, Anders Karlsson, Annika
Hermansson adj,

Anmält förhinder:

Jonas Ekman, Maria Wallén, Linda Westholm

§1

Öppnande
Vikarierande ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Annika Hermansson att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 1/ utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 1/ och lägga dem till handlingarna.
Att stryka punkter från åtgärdslistan

§5

Rapporter
a Hemsidan
Vi lägger upp nyheter på hemsidan fortlöpandes. Skicka underlag (text och bild,
gärna med ngt citat) till Annika för publicering av nyhet på hemsidan. Vi skriver
nyheter inför och efter de utbildningar som genomförs i distriktet. Bra sätt att
marknadsföra just utbildningar.
b Facebook
Vi fortsätter att lägga upp på FB antingen själva eller skicka underlag till Annika
c Nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev innehåller: Veteran SM, årsmötet, DM, U21 17-18 maj, aktuella
utbildningar
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§6

Utformning av eget årsmöte
Styrelsen gick igenom inbjudan, röstlängd, fullmakt, föredragningslistan,
verksamhetsberättelsen, verksamhetsinriktning med ekonomisk plan, förslag på
ordförande och förslag på avgifter och arvoden.
Det beslutades
Att godkänna inbjudan, röstlängd, fullmakt, föredragningslistan,
verksamhetsberättelsen, verksamhetsinriktning med ekonomisk plan, förslag på
ordförande och förslag på avgifter och arvoden. Med vissa justeringar.
Att Patrik närvarar på årsmötet.
Att uppdra åt Annika att ta reda på om någon från svenska finns på plats den 12 april.
Att uppdra åt Anders att tillfråga en mötesordförande.

§7

Arbetshelg
Det beslutades
Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

§8

Övriga ärenden
Fanns inga övriga ärenden.

§9

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Annika Hermansson
Mötesordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr /,

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

1

6

Kontaktar Fyrishov

Anders

1
1

6
6

Jonas
Annika

1

7

Kontakta Motala
Kontakta Linköping
kidsvolley
Hitta mötesplatser

Innan
årsmöte

1

12

Stipendiefrågan

styrelsen

2

6

Tillfråga en
mötesordförande

Anders

styrelsen

Status

Nytt
Klardatum

Snarast
Nästa
styrelsemöte
Nästa
styrelsemöte
snarast
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