Protokoll nr 4/
2014-08-24

Tid:

Kl: 9:00-15:00

Plats:

Trålgränd 2

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Patrik Carlberg, Anders Birgersson,

§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 3/ och årsmötesprotokollet utan att finna några
anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 3/ och stryka åtgärdslistan 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. Just nu ligger
det information om nästa helgs utbildningar.
b 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: Utbildningar, Sverigeserien, skolsamverkan, distriktslag,
kidsvolley på facebook.
d Utbildningar
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Under våren 2014 har ni genomfört 4 utbildningar en steg 1, en steg 2, en steg 1
beach och en distriktsdomarutbildning i beachvolley. Totalt 30 deltagare. De
utbildningar som ligger planerade i kalendern är kidsvolley och en steg 2:a i
volleyboll. Fler utbildningar är påväg in. Katrineholm: Kidsvolley, steg 1 och
datavolley. Jonas kontaktar Strängnäs för en kidsvolleyutbildning
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
.

Sverigeserien
Föreningarna i distriktet är idag nöjda med Sverigeserien. Särskilt Eskilstuna. Varför
inte skriva om dem som ett gott exempel.

§6

Ekonomi
Styrelsen gick igenom budgeten, inga oklarheter. Styrelsen diskuterade hur de skulle
förhålla sig till de två gamla och obetalda fakturorna. Fakturor som är ihop kopplade
med Idrottslyftet är extra kluriga konstaterade styrelsen.
Det beslutades
Att ge i uppdrag till kansliet att hitta ett system som coachar föreningarna till att
betala.
Att ge i uppdrag till kansliet att ta fram en lathund för idrottslyftet
Att ge i uppdrag till kansliet att det framgår på fakturan om det ingår idrottslyft i
uppdraget.
Att ge i uppdrag till kansliet att hitta ett system så fakturorna inte blir så gamla.

§7

Spelregler & roller
Verksamhetsplanen gick igenom och uppdaterades där sattes rollerna.
Det beslutades
Att godkänna den nya verksamhetsplanen

§8

Mötesplan
Styrelsen gick igenom mötesplanen för hösten 2014 och våren 2015
Det beslutades
Att sätta nästa styrelsemöte till ett telefonmöte den 30/9 kl 20:00

§9

Distriktslaget
Rigo Derler jobbar vidare med distriktslagsfrågan.
Det beslutades
Att Rigo skickar underlag till Annika för att lägga upp på hemsidan och på facebook.

§10

Verksamhetsplan
Styrelsen reviderade och uppdaterade verksamhetsplanen
Det beslutades
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Att godkänna den nya verksamhetsplanen och ha med den på resterande
styrelsemöten.
§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§12

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr /,

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Stipendium

Anders

Kontakta Katrineholm
Ang datavolley utb
och kidsvolley utb

Maria

En gemensam kidsvolleyutb Annika/
Motala och Linköping
Anders
4
4
4
4
4

6
6
6
6
9

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

Snarast

Snarast

Coachande system
Kansliet
Lathund för idrottslyft
Kansliet
idrottslyft framgår på fakturan Kansliet
Skapa system
Kansliet
Distriktsunderlag
Rigo
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