Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 1/2014
2014-02-27
Tid:

Torsdag 27 februari

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmqvist
Karin Lundquist
Staffan Lundgren
Dominique Sjögren
Hamid Tahaijod

Anmält förhinder:

Annika Hermansson

§1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Johan Palmqvist att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 7/2013 och gjorde justeringar av paragraf 6 och
datumjustering och rättning av språk.
Det beslutades
Att med gjorda justeringar godkänna protokoll nr 7/2013 och lägga det till
handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Rapporten gicks igenom.
Notering kring det här med ekonomin som fanns frågor kring. Johan lyfter upp
frågorna till Bengt Wicksell.
b Hemsidan
Sidan har bytt utseende och är nu byggd med Responsive Design.
Vi diskuterade utbildningskalendern som inte var helt logisk.
c Facebook
Rullar på och vi skall fortsätta att göra reklam för olika evenemang såsom
utbildningar.
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d Nyhetsbrev
Rullar på.
e Distriktslag
Det blev både lag och ledare till slut.
Båda distriktslagen tog sig hela vägen till final. Killarna förlorade mot Sydsvenska
men tog en hedersvärd andra plats. Tjejerna mötte i finalen Nordsvenska och det blev
en välspelad final som där Stockholm Gotland till slut kunna vinna guldet.
Stort grattis till alla spelare, ledare och andra som gjorde det möjligt att vi kunde ha
ett lag som deltog.
§6

Budget 2014
Johan presenterade budgeten som är framtagen för året.
Diskussion om det fanns avsatt pengar till DMet. Beslut att vi tar de pengarna från de
projektpengar vi har budgeterat med.
Det beslutades
Att budgetförslaget godkändes och kommer att läggas med i handlingarna till
årsmötet.

§7

Utbildningsplan 2014
Fortsatt arbete kommer att ske för att hitta föreningar som tar ansvar.
Karin kommer även att utarbeta ett förslag där vi har med våren 2015 i förslaget så att
föreningar kan söka de halltiderna redan i år. Där kommer Dominique att fungera
som bollplank.
Det beslutades
Att Karin fick i uppdrag att lägga till våren 2015 i utbildningsplanen med förslag på
föreningar som genomför utbildningarna.

§8

Verksamhetsplan 2014
Vi gick igenom verksamhetsplanen och gjorde smärre kompletteringar.
Det beslutades
Att Johan får göra kompletteringarna i dokumentet och skicka ut det tillsammans
med protokollet.

§9

Utformning av eget årsmöte, valberedningen
Vi diskuterade när vi skulle ha årsmötet och kom fram till att vi skall ha det samtidigt
som vårt DM 6/4.
Tyvärr kunde Mandana från valberedningen närvara på mötet och vi diskuterade vem
som var i tur att avgå. Klart är att det är flertalet lediga platser i styrelsen till
kommande år. Förutom de befintliga vakanserna så är det nu tre platser till att fylla.
Mer information skall givetvis skickas ut att vi söker personer till styrelsearbetet.
Det beslutades
Att vi håller årsmötet i Sjöstadshallen 6/4.
Att vi bjuder in Mandana från valberedningen till kommande styrelsemöte.

§ 10

Representationer till andras årsmöten
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Vi diskuterade vem som skulle närvara på stämman för Stockholms Idrottsförbund
och SISU Idrottsutbildarna Stockholm första april och Gotlands Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna Gotland 27/3.
Det beslutades
Att Karin går på mötet i Stockholm. Johan gör anmälan.
Att Johan går på mötet på Gotland. Johan gör anmälan.
§ 11

Verksamhetsberättelsen
Vi behöver alla hjälpas åt att skriva en bra verksamhetsberättelse. Vi diskuterade hur
vi skulle göra om kom fram till att Johan får skicka ut en påbörjad så att vi alla kan
lägga till saker. Johan påtalade att det är bra om vi kan få med lite fler bilder.
Det beslutades
Att Johan påbörjar arbetet och skickar ut en påbörjad variant som alla kan fylla på.

§ 12

Volleyboll & Beachvolleyboll mot cancer
Det finns ett arbete kring volleyboll mot cancer och kan vi skall vi givetvis stödja
detta hedervärda arbete.

§ 13

Övriga ärenden
Vi har tagit ett mailbeslut om att genomföra DM som Stockholms Vingar arrangerar.
Det beslutades
Att DM skall genomföras 6/4 i Sjöstadshallen.

§ 14

Nästa Styrelsemöte
13 mars kl 20.00 där vi skall diskutera årsmötet i första hand.

§ 15

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Johan Palmqvist
Sekreterare

Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr 7/2013, 2013-11-28

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum
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