Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 3/2014
2014-06-11
Tid:

Onsdagen den 11 juni

Plats:

T-centralen i Göteborg

Närvarande:

Ilkka Räissänen
Annika Hermansson adj
Nina Olsson
Albin Andersson
Kevin Wawrzyniak
Hanna Lekblad
Julia Olsson
Gunilla Bergenheim

Anmält förhinder:
§1

Öppnande
Kevin Wawrzyniak 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 några tillägg under övriga frågor.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 2/2014 utan att finna några anmärkningar. Gick
igenom åtgärdslistan
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 2/2014 och lägga dem till handlingarna.
Att stryka punkter på listan

§5

Rapporter
a Personalrapport
Annika gick igenom personalrapporten och lade den till handlingarna.
b Nyhetsbrev, facebook & nyhetsbrev
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Dags för ett nytt nyhetsbrev: Kommande utbildningar och årsmötet.
c

Utbildningar
Annika gick igenom vilka utbildningar som genomförts under våren och vilka som är
planerade för hösten. Beskrev för den nya styrelsen att utbildningar genererar intäkter
för distriktet.

d

Kidsvolley
Enligt distriktsmanualen ska distriktet ha en kidsvolleyansvarig. Den rapporterar till
Sofia Dahlström vad som händer i distriktet samt rapporterar till övriga ledamöter i
distriktet

e

Tävling
Ilkka Räisänen presenterade det uppdaterade programmet.

f

Årsmötet
Styrelsen delgav de som inte var på plats de väsentliga delarna från årsmötet. Det är
beklämmande att endast en förening var röstberättigad på årsmötet. Styrelsen var
överens om att jobba för en förändring till nästa årsmöte.

§6

Konstituerande
Det beslutades
Att utse Kari Rennemo till kassör i Västsvenska Volleybollförbundet
Att Annika Hermansson utses till Sekreterare.
Att Utse Albin Andersson som vice ordförande.
Att utse Kevin Wawrzyniak och Kari Rennemo att var och en för sig teckna
Västsvenska Volleybollförbundets firma.
Att Kevin Wawrzyniak har attesträtt. Reseräkningar och fakturor vid förbundets
utbildningar har Kari Rennemo rätt att attestera.

§7

Spelregler och roller
Kevin går igenom vilka spelregler som han önskar gälla för distriktet. Det finns olika
ansvarsområden: Utbildning, kidsvolley, sociala medier, tävling, distriktslaget,
hallfördelningsfrågan och medaljer
Det beslutades
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Att varje ledamot tar sitt ansvar i att vara påläst inför styrelsemötena
Att delta på de planerade träffarna
Att kommunicera via Facebook vid behov
Att ha en arbetshelg den 7 september
§8

Mötesplan
Styrelsen diskuterade en kommande mötesplan och beslutade att ha en arbetshelg
söndagen den 7 september från ca 9:00- 17:00 och vid det tillfället sätta
styrelsemötesdatum för hösten.
De beslutade
Att genomföra ett välfyllt årsmöte 2015 samt att avsätta en tid till att sätta tävlingarna
och arrangemangen för kommande säsong.
Att Nina kontaktar SISU idrottsutbildarna för att se hur de kan hjälpa till vid en
arbetshelg.
Att Kevin ser över alternativa lokaler för arbetshelgen.

§9

Övrigt
Universitetet
Distrikslaget
Ekonomi och medaljer
SDF-Bidrag
Det beslutades
Att Kevin kontaktar universitetet för att se över ett fint samarbete.
Att Se över distriktslaget under arbetshelgen.
Att Ilkka och Nina ser över ekonomin och återkommer med ett förslag för övriga i
styrelsen att ta ställning till.
Att se över hur vi kan som distrikt kan bidra för att få mer SDF-bidrag

§9

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Mötesordförande
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Åtgärdslista
Protokoll
1
3
3
3

§ nr

Ärende

13
8
8
9

Ekonomiska bestämmelser
Vad SISU kan bidra med
Plats för arbetshelgen
Kontaktar universitetet

Ansvarig
Ilkka, Nina
Nina
Kevin
Kevin

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

snarast
snarast
snarast
snarast
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