Protokoll nr 2/2015

Tid:

21 mars kl.17.00

Plats:

Trålgränd 2, Stockholm

Närvarande:

Kevin Wasserfaller, ordf.
Julia Olsson
Carina Olsson
Albin Andersson
Hanna Wigertz Andersson, adj

Anmält förhinder:

Hanna Lekblad
Illka Räisinen
Gunilla Bergenheim

1

Öppnande
Kevin Wasserfaller hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Hanna Wigertz att föra protokollet.

3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 1/2015 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 1/2015 och lägga det till handlingarna.

5

Rapporter
a

Personalrapport

b

Hanna Wigertz gick igenom personalrapporten.
Hemsida, facebook, nyhetsbrev

c

Kevin Wasserfaller rapporterade att hemsida och facebook uppdateras löpande.
Styrelsen diskuterade vikten av kommunikation och att finna någon ledamot som har
det ansvaret.
Verksamhetsplan
Kevin Wasserfaller rapporterade att det som är aktuellt att göra är att få till ett
planeringsmöte kring tävlingar 2015/2016, halltider i GBG samt börja förbereda
distriktslag 2016.

d

e

6

Kidsvolley
I Hanna Lekblads frånvaro rapporterade Hanna Wigertz att Habo wolley gärna
sprider sitt projekt Volleybompa till fler föreningar.
Tävling
Nina Olsson rapporterade att tävlingarna nästan är slut för året och att prisutdelning
kommer att ske vid årsmötet. Nina rapporterade att hon hittat två nya personer som
kan tänka sig att ta över ansvaret för ungdomstävlingar 2015/2016.

Årsmöte 26 april
Styrelsen diskuterade förslag till beslut kring årsmötet den 26 april.
Det beslutades
Att uppdra åt Hanna Wigertz att uppdatera inbjudan.
Att ledamöterna ringer till sina fadderklubbar och ser till att de skickar
representanter.
Att uppdra åt Julia Olsson att fixa bollar till beachvolleyturneringen.
Att uppdra åt Julia Olsson att se till att pokalerna finns på plats.
Att följa uppdelningen på ”förslag till beslut” kring årsmötet.

7

Representation vis årsmöten DF
Styrelsen diskuterade årsmöten för DF
Det beslutades
Att Nina Olsson medverkar på Västergötlands Idrottsförbunds årsmöte och SDFkonferens som de anordnar.

8

Tävlingsplanering
Styrelsen diskuterade möjligheterna att arrangera ett tävlingsplaneringsmöte.
Det beslutades
Att uppdra åt Kevin Wasserfaller att lyssna av med Albin Andersson om vidare
planering.

9

Kulturkalaset
Styrelsen diskuterade möjligheten till att var med och marknadsföra beach-och
volleyboll vid kulturkalaset i Göteborg.
Det beslutades
Att inte fokusera på detta i dagsläget.

10

Mötesplan
Styrelsen diskuterade möjligheten till styrelsemöte inför årsmötet.
Det beslutades
Att inte genomföra något styrelsemöte inför årsmötet 26 april då det är alldeles för
nära inpå.

11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Hanna Wigertz Andersson
Sekreterare

Kevin Wasserfaller
Mötesordförande
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