Protokoll nr 3/2015

Tid:

12 juni kl 18.00

Plats:

Falköping VK:s klubblokal, Falköping

Närvarande:

Kevin Wasserfaller, ordf.
Joakim Janneson
Ilkka Räisinen
Gunilla Bergenheim
Hanna Wigertz Andersson, adj

Anmält förhinder:

Hanna Lekblad

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 2/2015 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 2/2015 och lägga det till handlingarna.

5

Rapporter
a

Personalrapport

b

Hanna Wigertz rapporterade om att personalen arbetar med att ta fram en
Verksamhetsplan utifrån den nya verksamhetsinriktningen. En process med personal
och förbundsstyrelse har genomförts. En process kring utbildning, tävling och
kommunikation kommer att genomföras.
Hemsida, facebook, nyhetsbrev
Kevin Wasserfaller rapporterade att hemsida och facebook uppdateras löpande men
att vi kan bli bättre.
Det beslutades
Att uppdra åt Hanna Wigertz att ge alla ledamöter inlogg till hemsidan och facebook.

d

Tävling
Ilkka Räisinen rapporterade att tävlingsmötet som genomfördes i Halmstad den 31
maj var lyckat och att höstens planering nästan är på plats.

6

Konstituering
Styrelsen diskuterade roller i styrelsen och vikten av att ha olika ansvarsområden..
Det beslutades
Att utse Kari Rennemo till kassör och firmatecknare.
Att utse Gunilla Bergenheim till vice ordförande.
Att utse Ilkka Räisinen och Joakim Janneson till ansvariga för tävling.
Att utse Josefin Tivefält till ansvarig för beachvolley samt kommunikation.
Att utse Hanna Lekbland till ansvarig för Kidsvolley/Rekrytering.
Att utse Kevin Wasserfaller som ansvarig för breddläger och distriktslag.

7

Verksamhetsplan
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen och uppdaterade de nya ledamöterna på
vad som är på gång i distriktet.
Det beslutades
Att bordlägga arbetet med verksamhetsplan och uppdra åt Gunilla Bergenheim att
boka in en utvecklingsdag med SISU Väst den 23 augusti då styrelsen arbetar med
verksamhetsplanen.

8

Tävlingsplanering
Styrelsen diskuterade höstens schema och upplägg samt planering av DM.
Det beslutades
Att besluta enligt föreslaget upplägg med ett medskick kring att barn-och
ungdomssammandrag inte ligger samtidigt som andra matcher då många ledare kan
spela själva.
Att uppdra åt Kari Rennemo att uppdatera filen för rapportering.
Att styrelsen äger frågan om DM och att förfrågan om att arrangera kommer att
skickas ut till föreningarna för att få in intresse och avgöra vart det ska arrangeras.

9

Utbildningsplan
Styrelsen gick igenom status på utbildningsplanen samt diskuterade det fortsatta
arbetet för att få till höstens arrangörer samt sprida utbildningarna.
Det beslutades

Att uppdra åt Hanna Wigertz att arbeta vidare med att ligga på föreningarna för att
boka in utbildningarna.
Att uppdra åt ledamöterna att sprida informationen för att få många deltagare på
kurserna.
Att försöka få till en Steg 3 i Falköping.
10

Mötesplan
Styrelsen diskuterade mötesplanen och möjligheten till att ses igen efter sommaren.
Det beslutades
Att nästa styrelsemöte äger rum den 23 augusti i Göteborg.
Att nästa styrelsemöte efter det äger rum den 24 september via telefon.

11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Hanna Wigertz Andersson
Sekreterare

Kevin Wasserfaller
Mötesordförande
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