Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 5/2014
2014-10-02
Tid:

1 oktober

Plats:

Fysiskt möte Hemma hos Gunilla Bergenheim

Närvarande:

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

§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.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 4/2014 utan att finna några anmärkningar. Gick
igenom åtgärdslistan
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 4/2014 och lägga dem till handlingarna.

§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: Distriktslagsuttagning, prenumerera på nyhetsbrevet. Vi
hjälps åt att sprida nyhetsbrevet ut till rörelsen.
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

Kidsvolleyrapport
Enligt distriktsmanualen ska distriktet ha en kidsvolleyansvarig. Den rapporterar till
Sofia Dahlström vad som händer i distriktet samt rapporterar till övriga ledamöter i
distriktet. Detta ansvarsområde är Hanna tillfrågad att ta.

§6

Ekonomi
Annika informerade att Kari Rennemo finns tillgänglig i budgetarbetet. Styrelsen
diskuterade hur de kan ge stöd till nyskapande föreningar. Styrelsen diskuterade
arrangörs bidraget till Habo a 2 000:- plus de resekostnader som ledarna hade mellan
Göteborg och Habo.
Det beslutades
Att Kevin och Kari tar kontakt för att se över budget 2015
Att erbjuda nyskapade föreningar ett stöd på max 5 000:- utifrån behov och
önskemål.
Att Kevin skickar underlag om arrangörsbidraget till Kari.

§7

Verksamhetsplan

.

Styrelsen avsatte tid till av avsluta arbetet med verksamhetsplanen som påbörjades
under utvecklingsdagen den 7 september.

.
.

Det beslutades
Att Kevin ansvarar för rekrytering, Gunilla för utbildning, Gunilla och Albin för
organisationsutveckling, Ilkka för tävling, Nina för kommunikation och Albin &
Kevin för distriktslaget, Nina och Gunilla för SISU, Hanna för kidsvolley.

§8

.

Övriga frågor
Skol DM
Styrelsen beslutade att genomföra ett DM för högstadiet via Ymer.
Habos allergipolicy
Styrelsen beslutade att lägga upp deras policy på hemsidan för andra att ta efter.
Distriktslaget
Det saknas en coach till tjejerna. Kevin och Albin jobbar vidare i frågan.
Domarträff
Annika kontaktar Thomas och frågar om det fortfarande är aktuellt.
Goda exempel
Annika jobbar vidare med att skriva om goda SISU samarbeten. Gunilla jobbar
på med ett gott exemplet att få med föräldrar till sammandrag.
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§9

Avslutande
Nästa styrelsemöte är den 19 oktober, ett telefonmöte. Ordförande förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Kevin Wasserfaller
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Protokoll
3
5
5
5
5
5
5

§ nr

Ärende

Ansvarig

9
6
6
8
8
8
8

Kontaktar universitetet
Kevin
Budget 2015
Kevin
Arrangörsunderlag
Kevin
Habos allergipolicy
Annika
Distriktslagscoach tjejerna Kevin Albin
Domarträff
Annika
goda exempel SISU samarbete Annika

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

snarast
snarast
snarast
snarast
snarast
snarast
snarast

Att göra ur verksamhetsplanen
Nina skickar tävlingsplaneringsunderlag
Skapar ett instagramkonto Hanna
Koppla ihop Habo med SISU idrottsutbildarna Albin
Samla in goda exempel Kungälv Ungdomsverksamhet Kevin
Personer till tävlingskommittén Alla
Vi fortsätter att uppdaterar kontaktlistan på hemsidan. Skicka uppgifterna till Annika eller Nina.
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