Distriktstyrelsen
Protokoll nr 6/2013
2013-11-14
Tid:

Kl: 20:30

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmqvist,
Karin Lundquist,
Staffan Lundgren,
Dominique Sjögren,
Hamid Tahaijod

Anmält förhinder:
§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 med tre tillägg, lokstödsträff, medaljer och
Gotlandskrivelser.

§4

Verksamhetsplanen
Ansvariga för respektive område:
Dominique har rekrytering, skolsamverkan och tävlingsverksamheten.
Staffan ansvarar för kommunikation och föreningar.
Utvecklingsplaner för föreningarna ansvarar Annika för.
Utbildning står Karin och Hamid som ansvariga för.
Johans ansvar är distriktsslaget.
Det beslutades
Att Annika fyller på med nya aktiviteter och skickar vp vidare till de ansvariga för
respektive område ni skriver ner de aktiviteter ni anser ska genomföras inom ert
område med information om vem som ska utföra det och när det ska vara genomfört
och skickar informationen till Annika

§5

Övriga ärenden
a Lokstödsträff
Den 26/11 och den 28/11 har Stockholmsidrotten information om de nya
lokstödsreglerna.
Det beslutades
Att ge Annika i uppdrag att representera distriktet på den träffen.
b Medaljer,
Styrelsen diskuterade medaljlogistiken för året 2013
Det beslutades
Att distriktet tar kostnaderna för medaljer för året 2013.
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c Skrivelser
Styrelsen diskuterade ekonomin, de högre kostnaderna för de spelare som tar sig från
Gotland över till fastlandet för att spela volleyboll i såväl vanlig serie som på
distriktslagsnivå.
Det beslutades
Att Dominique skulle ställa en fråga till Lasse huruvida Gotlänningarna inte skulle
behöva betala avgifterna till tävlingarna samt att de kan få ett ekonomiskt bidrag till
att representera distriktet.
§6

Avslutande
Vi hörs nästa gång den 3 dec kl:20:30
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Sekreterare

Mötesordförande
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6
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Lokstöd
Fråga till Lasse ang
Gotlänningarna

Annika
Dominique

Snarast
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Status
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Klardatum
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