Protokoll nr 6/
2014-11-04

Tid:

Kl:18:30

Plats:

Hemma hos Maria

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Jonas Ekman

§1

Öppnande
Vice ordföranden Anders Karlsson 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 5
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 5/ och stryka åtgärdslistan och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Hemsidan
Uppdateras kontinuerligt
b Facebook
Uppdateras kontinuerligt
c Nyhetsbrev
Innehåll till kommande nyhetsbrev: Skolidrottsprojektet, distriktslaget, utbildning
2015 och Sverigeserien.

d Utbildningar
Vi har fram till idag utbildat totalt 57 nya tränare i volleyboll och 12 domare under detta året
i enbart Östsvenska VBF distriktet. Vi har i år utbildat 32 nya kidsvolleytränare, 9 nya
volleybolltränare med steg 1 kunskap, 8 tränare med mer avancerad volleybollkunskap, 8 nya
beachvolleytränare på grundnivå samt 12 domare och fler kidsvolleytränare är på väg att
utbildas under november månad. Styrelsen kom med förslag på utbildningar inför 2015.
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e

Kidsvolleyrapport
Maria beskrev Kidsvolleyutbildningen i Katrineholm

f

Sverigeserien
Sverigeserien i Eskilstuna inställd på grund av för få lag. De jobbar på att ha en
sverigeserie i december istället.
§6

Distriktslaget
Rigo Derler beskrev nuläget över distriktslaget.
Det beslutades
Att Rigo jobbar vidare med frågan.

§7

Verksamhetsplan
Det beslutades
Att bordlägga till nästa möte

§8

Budget
Det beslutades
Att bordlägga frågan till nästa möte

§ 11

Övriga frågor
Till detta mötet var SISU idrottsutbildarna inbjudna och styrelsen diskuterade i hur
de kan jobba vidare med att få ut informationen till föreningarna i distriktet.

§12

Avslutande
Vice ordförande förklarade mötet avslutat och påminde styrelsen om att nästa
styrelsemöte är i Katrineholm under GP den 5 januari.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Anders Karlsson
Mötesordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr /,

Protokoll
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Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum
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