Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 6/2014
2014-12-08
Tid:

Måndagen den 8 december kl 20:00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmqvist
Dominique Sjögren
Annika Hermansson adj
Hamid Tahaijod
Henrik Blomgren
Yvonne Ohlsson adj
Lennart Neovius adj
Marianne Berg adj

§1

Öppnande
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 beslutas
Att godkänna föreslagna dagordning med ett tillägg under övriga frågor.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 5/2014
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 5/2014 och lägga det till handlingarna, med en justering på
datumet.

§5

Rapporter
a

Personalrapport
Johan önskade få en utförligare beskrivning om gemensamma arrangörsavtal och
bestämmelser kring hur DM och ungdomstävlingar kommer att aktualiseras under
året.

b

Hemsidan, Facebook & nyhetsbrev
Uppdateras allt eftersom, när nyheter kommer in. Skicka bild och text till Annika så
lägger hon ut.

c

Kidsvolleyrapport
Dominique är länken mellan distriktet och Sofia som skriver kidsvolleyrapporten.

d Distriktslaget
Lasse Broström och Lotta Jämtsved Millberg jobbar tillsammans för att få
distriktslagen att vara redo för GP den 5-6 januari.
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e

Gotlandsrapport
Johan rapporterar om vad som händer på Gotland.

§6

EM-kval
Styrelsen diskuterade hur och på vilket sätt de skulle kunna bidra till ett bra
arrangemang under EM-kvalet. Följande förslag kom upp under diskussionen:
 Att landslagsspelarna finns med under Mikasa Challange och visar upp sig
och skriver autografer
 Att erbjuda en beachvolleyturnering
 Att visa matchen över nätet.
Det beslutades
Att Annika framför förslagen vidare till Jakob.

§7

Fler i styrelsen
Styrelsen har fått i uppdrag av årsmötet att fylla upp styrelsen med ytterligare tre
ledamöter. De tre namnförslagen är: Marianne Berg IFK Bergshamra, Lennart
Neovius Lidingö SK och Yvonne Ohlsson Beachhallen BVC samtliga blev inröstade
i styrelsen.
Det beslutades
Att Marianne Berg IFK Bergshamra blir vald på 1 år, Lennart Neovius Lidingö SK
och Yvonne Ohlsson Beachhallen BVC på två år vardera.

§8

Utbildningar
I utbildningsplanen är det inlagt 13 utbildningar. 5st kidsvolley utbildningar varav en
på sand, 5 steg 1 utbildningar samt 2 DDK-utbildningar. I år är det en utbildning kvar
att genomföra en klubbdomarutbildning i Södertelge.
Det beslutades
Att Annika tar kontakt med Yvonne och jobbar vidare med kidsvolleyutbildningen på
sand.
Att Annika och Lennart jobbar vidare med datum och plats för steg 2 utbildningen i
Lidingö SKs regi.

§9

§10

Budget
Styrelsen diskuterade budgeten
Det beslutades
Att godkänna budgetförslaget men att ha med punkten igen när bokslutet för 2014 är
redovisat för att eventuellt behöva göra några justeringar.
Att ta kostnader för vingars arbete 2010-2011 då arbete har utförts.
Mötesplan
Styrelsen diskuterade mötesplanen för 2015
Det beslutades
Att ha ett fysiskt möte lördagen den 24 januari kl 9:00-13:00 på trålgränd,
telefonmöte den 12 mars kl 20:00 och ha eget årsmöte den 23 april kl 18-21 på
trålgränd.
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§ 11

Ekonomi fråga från Gotland
Styrelsen diskuterade frågan om Gotland ska delta i SVC kostnadsfritt och om
distriktslagets spelare från Gotland kan få subventionerade kostnader för sitt
deltagande via distriktet. Denna diskussion genomfördes utan Johans medverkan
Det beslutades
Att Johan får i uppdrag av styrelsen att beskriva en helhetssyn över de ärenden som
lämnats in till distriktet och redovisa en mer detaljerad beskrivning av de kostnader
som Gotland önskar att distriktet ska ta.
Att Johan informerar resterande styrelsemedlemmar vad Gotlands DF bidrag är på
för summa och vad dessa går till.

§12

Övriga ärenden
-

Ett Gotlands projekt

Det beslutades
Att Avslå ansökan och hänvisa till distriktsförbundets idrottslyft med inriktning mot
skolsamverkan och Svenska Volleybollförbundets skolsamverkans projekt.
§3

Nästa Styrelsemöte
Den 24 januari kl 9-13 på Trålgränd 2.

§4

Avslutande
Hamid tackade för engagemanget och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Hamid Tahajjod
Mötesordförande
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De adjungerande och styrelsen gjorde en kort presentation av sig själva:
Yvonne:
Beachvolleyfantast! Håller i barn & ungdomsansvaret i Beachhallen BVC som är föreningen hos
The beach. Verksamheten är helt nystartad och består av 4 tränare och 32 barn. Yvonne har en
alldeles egen beachvolleyplan på landet.
Mirre:
Spelat mycket volleyboll och nu även Beachvolley i Södertälje. Har varit med och startat IFK
Bergshamra och deras kidsvolleyverksamhet.
Lennart:
Lång erfarenhet av att spela, administrera, organisera volleyboll. Är ordförande och engagerad i
Lidingö SK.
Dominique:
Startade Danderyd SK för några år sedan. Idag har de 80 barn och 20 vuxna. Varit engagerad i
distriktsstyrelsen i tre år.
Henrik:
Ny i styrelsen och ordförande i Sollentuna VK.
Johan:
Engagerat sig i såväl beachvolley som volleyboll på olika nivåer. Är och har varit tränare, domare,
ordförande och fd distriktsordförande i Stockholm-Gotlands VBF.

Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen

Protokoll
Nr 6
Nr 6
Nr 6

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

8
8
12

kidsvolley på sand
steg 2 utbildning
En helhetsbild

Annika & Yvonne snarast
Annika & Lennart snarast
Johan
snarast

Status

Nytt
Klardatum
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