Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 5/2013
2013-10-31
Tid:

Torsdag 31 oktober

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmquist,
Dominique Sjögren
Annika Hermansson

Anmält förhinder:

Hamid Tahajjod
Karin Lundquist
Staffan Lundgren

§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 beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 4/2013 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr4 /2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Annika gick igenom personalrapporten.
b Distriktskonferensen
Annika beskrev distriktskonferensen i Malmö.
c Hemsidan
Vi jobbar på att hålla den uppdaterad, styrelsen uppmanades att skicka de nyheter
som ni kommer över till Annika eller till Karin som också har ansvar för att hemsidan
uppdateras kontinuerligt.
d Facebook
Alla i styrelsen är administratörer och med det kan alla lägga upp en bild med kort
text från de tillfällen då vi är ute i rörelsen.
e Nyhetsbrevet
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f

Skickas ut varannan vecka. Vi lägger med att vi söker distriktslagscoacher.
Kidsvolleykonferens
Dominique beskrev succén som genomfördes i veckan. Sju skolor och 300 barn
spelade en kidsvolleyturnering. Jättekul att kommunen nu mer snackar volleyboll.

§6

Distriktslaget
Johan beskrev att i dagsläget så finns det inga coacher.
Det beslutades
Att Johan har fortsatt dialog med Lasse
Att vi lägger med informationen i nyhetsbrevet.

§7

Ekonomiskt läge
Johan beskrev den ekonomiska situationen
Det beslutades
Att ta med ekonomin vid nästa styrelsemöte.

§8

Tävling
Dominique är ansvarig för tävlingsdelen. Den 12 september genomfördes ett
tävlingsmöte för hur distriktet vill att tävlingssäsongen ska se ut 2013/2014
Det beslutades
Att lägga anteckningarna från mötet som bifogat dokument.

§9

Island Games
Johan beskrev nuläget för arbetet med Island Games
Det beslutades
Att Jan Wahlén blir volleybollens representant för arbetsgruppen.

§ 10

Verksamhetsplan
Styrelsen diskuterade förslaget på verksamhetsplanen.
Det beslutades
Att ta upp frågan igen vid nästa styrelsemöte

§ 11

Utbildning
Diskuterade hur utbildningsplanen 2014 skulle kunna se ut.
Det beslutades
Att kansliet jobbar fram en utbildningsplan 2014 utefter önskemålen från föregående
träff och återkopplar till utbildningsansvarige.

§ 12

Pojkspelare i Stockholmsområdet
Styrelsen diskuterade problematiken och breddade problemet till att det gäller både
killar och tjejer. Den trånga sektorn är ledare och hall. Det är upp till varje enskild
förening hur de vill ta emot eller inte emot spelare.
Det beslutades
Att distriktsstyrelsen fortsätter att hänvisa ”nya spelare” till de klubbar som finns i
distriktet.
Att Johan återkopplar till Bengt och Spelaren.
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§ 13

Övriga ärenden
Johan skickar ut en förfrågan om ett nytt möte inom kort då det var ett bortfall på
mötet som gjorde att alla punkter inte gick att genomföras. Ett förslag på att byta
datumet den 5 dec till den 3 dec lades fram.
Det beslutades
Att Johan återkopplar till resterande styrelsen för snabb återkoppling.

§ 14

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr /2013, 2013-10-31

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum
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