Protokoll nr 3/
2014-06-03

Tid:

Kl: 18:00

Plats:

Trålgränd 2

Närvarande:

Patrik Carlberg, Rigo Derler, Anders Birgersson, Anders Karlsson, Maria
Wallén, Jonas Ekman, Annika Hermansson adj,

Anmält förhinder:

Patrik Carlberg

§1

Öppnande
Ordföranden Jonas Ekman 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 2/ och årsmötesprotokollet utan att finna några
anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 2/ och lägga dem till handlingarna.
Att godkänna årsmötesprotokollet och lägga dem till handlingarna.

§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.
b Facebook
Idag är det 117 gillamarkeringar på Facebook. Vi fortsätter att lägga upp på FB
antingen själva eller skicka underlag till Annika. Samtliga i styrelsen blir
administratörer.
c Nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev innehåller: Fyrishov BC tävlingar i sommar, årsmötet och att
arrangera utbildningar
d Utbildningar
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Under våren 2014 har ni genomfört 4 utbildningar en steg 1, en steg 2, en steg 1
beachoch en distriktsdomarutbildning i beachvolley. Totalt 30 deltagare.
e

Kidsvolleyrapport
Maria Wallén är kidsvolleyansvarig i distriktet och kontakten mot Sofia när hon
behöver underlaget från distriktet. Kansliet ihop med Maria får undersöka vilka
klubbar som bedriver kidsvolley i distriktet.

.
.
f

Tävling
Styrelsen delade med sig av nuläget i distriktet.

g

Årsmötet
Anders delade med sig om hur årsmötet hade varit.

§6

Konstituerande
Det beslutades
Att utse Kari Rennemo till kassör i Östsvenska Volleybollförbundet
Att Annika Hermansson utses till Sekreterare.
Att Utse Anders Karlsson som vice ordförande.
Att utse Jonas Ekman och Kari Rennemo att var och en för sig teckna Östsvenska
Volleybollförbundets firma.
Att Jonas Ekman har attesträtt. Reseräkningar och fakturor vid förbundets
utbildningar har Kari Rennemo rätt att attestera.

§7

Spelregler & roller
Styrelsen diskuterade frågan och ser ett värde av att gå igenom det redan tidigare
strategiarbetet ihop med distriktsmanualen under en arbetsdag.
Det beslutades
Att ha en arbetsdag och ta upp den frågan den 24 augusti på Trålgränd i Stockholm

§8

Mötesplan
Det beslutades
Att sätta nästa styrelsemöte till den 24 augusti och där och då gå igenom
mötesplanen.

.
§9

.

Stipendieum och planering och konferensdag
Styrelsen diskuterade igenom hur de bäst ska erbjuda ett stipendium
Det beslutades
Att ge Anders Karlsson i uppdrag att göra en omvärdsbevakning på frågan och ta
med underlaget till arbetshelgen den 24 augusti

§10

Utbildning
Utbildningar i höst diskuterades av styrelsen.
Det beslutades
Att Maria skulle ta kontakt med Kathrineholm för en datavolley utbildning
Att tillfråga Vingåker och Katrineholm om att ha en gemensam kidsvolleyutbildning.
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Att tillfråga Motala att köra en kidsvolley utbildning ihop med Linköping, Jacob
Algulin
Att Jonas kontaktar Patrik för att se vilket utbildningsbehov Västerås står inför i höst.
Att Anders Karlsson återkopplar i vilka utbildningar Uppsala önskar arrangera under
hösten.
Att låta Maria se om Katrineholm kan tänkas stå värd för en regelkurs och bjuda in
Västerås, Eskilstuna och Katrineholm

§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§12

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Annika Hermansson
Mötesordförande
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Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

Samtliga i styrelsen blir
Annika
Snarast
administratörer
Kidsvolleyscanning
Maria/Annika
Underlag för att ha /inte ha Anders K
Stipendium
Kontakta Katrineholm
Maria
Snarast
Ang datavolley utb
och kidsvolley utb och
en regelkurs
En gemensam kidsvolleyutb Annika/
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Motala och Linköping
Anders
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