Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 7/2013
2013-11-28
Tid:

Tisdag 3 dec

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 Karin Lundquist att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 6/2013 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 6/2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Rapporten gicks igenom.
b Hemsidan
Se till att det kommer ut mer info, hela styrelsens ansvar.
c Facebook
Se till att det kommer ut mer info, hela styrelsens ansvar.
d Nyhetsbrev
Se till att det kommer ut mer info, hela styrelsens ansvar. Ändras från varannan vecka
till en gång i månaden.

§6

Distriktslaget
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Johan har talat med Lasse, finns fyra tränarnamn varav tre vill ha betalt. Det är ideell
insats som är aktuellt, ingen avlöning. Distriktslaget kostar 50 000 kr i nuläget. Den
ledare som väljs måste följa de regelverk. Även om det finns ett namn så är det ändå
inte full besättning på ledarsidan, i så fall blir det inget. Vi behöver gå ut med en sista
uppmaning till distriktet, t.ex. via Facebook, att distriktslaget riskerar att inte bli av.
Johan kollar med Lasse före ett utlägg på Facebook. Karin kollar även med en tränare
från Bromma, Johan Svärd. Viktigt att även förmedla att det inte är någon orimlig
belastning i tid.
Det beslutades
Att
§7

Budget 2014
Kommer likna förra årets budget, men distriktslaget kommer kosta mer.
Verksamhetsplanen måste spikas före budget läggs, så att de rimmar bättre med
varandra.
Det beslutades
Att ta med budgetposten vid nästa styrelsemöte

§8

Utbildningsplanen
Karin talat med Sthlms Vingar, positivt att ha utbildningar. Karin tar det och lägger in
i planeringen med Annika. Dessutom två Steg1-utb Lidingö vår och Täby höst.
Det beslutades
Att fortsätta jobba på att få in fler arrangörer till utbildsningsplanen för 2014

§9

Verksamhetsplan
Lärarutbildning i innerstan, Karin tar det med Annika/kansliet. Enkät till
föreningarna, använda tidigare enkät i QuestBack, Johan frågar Karin GehlinHellgren om det finns kvar. Alla i styrelsen ansvarar för att lägga upp nyheter på vår
Facebook-sida nu när det är många ”likes”.
Det beslutades
Att Karin och Annika kollar upp förutsättningarna för lärarutbildning i innerstan
Att Johan skapar underlaget för enkäten

§ 10

Nästa Styrelsemöte
6 feb, 6 mars, 3 april. Önskemål om att vi träffas fysiskt, åtminstone att vi i Sthlm
träffas med Johan på videolänk. Johan kan ev komma upp mars eller april. Ingen
distriktsträff 2-3 januari.

§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Karin Lundquist
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Sekreterare

Mötesordförande
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