Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 7/2014
2014-11-23
Tid:

Den 23 november kl 17:00

Plats:

Fysiskt möte i Falköping

Närvarande:

Annika Hermansson adj
Julia Olsson
Gunilla Bergenheim
Kevin Wasserfaller
Albin Andersson
Nina Olsson
Hans Kardell Valberedning
Lena freden SISU idrottsutbildarna

Ej närvarande;

§1

Hanna Lekblad
Ilkka Räissänen

Öppnande
Ordförande Kevin Wasserfaller 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

SISU idrottsutbildarna
Lena Freden var inbjuden för att beskriva mer i detalj vilken hjälp distriktet och i
förlängningen föreningarna kan få av SISU.
Det beslutades
Att när styrelsen kontaktar föreningarna frågar vi om de har någon kontakt med SISU
idrottsutbildarna, om de inte redan har det frågar vi om vi kan hjälpa dem med den
kontakten.
Att Styrelsen planerar in en SISU-del på årsmötet den 26 april.
Att alla i styrelsen tar med sig denna SISU kunskap till sin förening. Så kan vi snart
skylta med goda exempel på SISU samarbeten.

§5

Valberedningen
Valberedningen var inbjudna dagen till ära. Valberedningen fick reda på vilka i
styrelsen som är på omval och vilka i styrelsen som har ett år kvar. Kevin kan tänka
sig ett år till som ordförande, Hannah, Gunilla och Julia har ett år kvar. Ilkka. Albin
och Nina är på omval. Nina och Ilkka jobbar på att få fram kandidater till en
tävlingsledning.
Det beslutades
Att Valberedningen jobbar vidare i frågan.
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Att Annika skickar stadgarna till valberedarna för att förtydliga uppdraget
§6

Budget 2015
Kevin beskrev kortfattat att han håller på att jobba fram en budget och att han snart
har det underlag han behöver ha för att lägga fram ett första förslag.
Det beslutades
Att Så snart utbildningsplanen för 2015 är satt så levererar Annika det till Kevin.
Att Kevin presenterar ett budgetförslag för 2015 på styrelsemötet den 10 januari.

§7

Utbildningsplan 2015
19 utbildningar ligger inne som önskemål på 2015 års utbildningsplan.
Det beslutades
Att låta Annika fortsätta sätta en plan för 2015 och återkomma med ett mer konkret
plan inför styrelsemötet den 10 jan.

§8
.

Distriktslaget
Arvid gick igenom nuläget för distriktslaget. Både Killarna och tjejerna är klara likaså
tränarna.

§9

Avslutande
Kevin avslutade och tackade för dagens möte. Nästa styrelsemöte är den 10 januari i
Göteborg 10:00-16:00. Kevin och albin återkommer om vart vi ska vara.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Kevin Wasserfaller
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

5
5
7

6
8
4

Kevin
Annika
Alla

snarast
snarast
snarast

7

5

Budget 2015
Domarträff
sprider SISU kunskapen
Till den egna klubben
stadgarna

Annika

snarast

Status

Nytt
Klardatum

Att göra ur verksamhetsplanen
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.
Alla ringer ” sina föreningar”
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