SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 10
Dag och tid:

Söndag den 15 maj 2016, kl 20:00-21:30

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Annika Eriksson, Thomas af Bjur, Lars-Axel Andersson, Patrik
Svensson, Simon Persson, Robert Sjöström

Adjungerade:

Inga-May Forslund, Göran Hellström

Övriga närvarande:

Carl-Fredrik Cleman

§1

Mötets öppnande
Ordförande Thomas af Bjur hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Simon Persson och som justerare Lars-Axel Andersson.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Ekonomisk rapport/prognos
Resultatet för året blev ett plus med 769 598 SEK och det beror på omplaceringarna av
fonder och balansen i ekonomin är enligt plan.

§6

Rapport – möte med revisor inför distriktsmöte
Möte med revisorern i måndags för genomgång av årets bokslut och inga synpunkter
framfördes. Granskning av bokföring sker nu närmaste veckan av revisorerna.

§7

Lägesrapport – status på dokument och budget inför distriktsmöte
Arbetet är i fas och de färdiga dokumenten kommer skickas ut på mail till föreningarna
och publiceras på hemsidan senast onsdag kväll kommande vecka.

§8

Det fortsatta arbetet med föreningsutveckling
Presentationsmaterialet inför den 23 maj blir klart under veckan och projektplanen
kommer skickas ut till övriga styrelsen i slutet av veckan.

§9

Södermanland Ishockeycup 2016 – lägesrapport
Arbetet pågår med att få deltagande lag till turneringen i augusti

§ 10 Rapporter från förbundets kommittéer
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Funktionärs
Avslutningsresa med domarna har genomförts samt även deltagit i olika forum.
Inbjudan för kurser kommer ut inom närmaste veckorna.
Tävling
Inbjudan till tävlingsmöte som kommer att preliminärt andra veckan i juni. Målsättning
för kommande är är att det ska finnas en tävlingsfri dag för att kunna bedriva
utbildningsverksamhet från disktriktet.
Utbildning
JS1 har genomförts i slutet av april med ett bra dettagande. Träningslära kommer att
genomföras i slutet av maj.
Distrikslag
Tjejlaget deltog i en turnering i Malmö med en 4:e plats som slutresutlat. Fystester för
TV-puckslaget kommer ske den 22 maj på Bosön.
§ 11 Rapport från ordförande
- Möte med klubbdirektör och ungdomssportchef i Södertälje SK
Möte för två veckor sedan genomfördes med Klubbdirektör samt Ungdomsansvarig för
att forsätta med en bra releation.
- Sammanträde med ledningsgrupp Region Öst
Två sammanträden genomförts sedan föregående styrelsemötet där olika
frågeställningar diskuterats.
- Planering av ordförandekonferens Region Öst – representant från Södermanland
Inga-May kommer vara Södermanlands represtant i denna grupp.
- Det fortsatta arbetet med funktionsbeskrivningar
Vidare arbete pågår och nästa workshop i styrelsen kommer ske i augusti.
§ 12 Beslut – val av Årets Eldsjäl 2015/2016
Beslut: Michael Hermansson, Järna SK
§ 13 Beslut – val av Årets Hockeytjej 2015/2016
Beslut: Mirey Saado, Södertälje SK
§ 14 Beslut – val av Årets Hockeykille 2015/2016
Beslut: Axel Andersson, Södertälje SK. Vid beslutet deltog ej Lars-Axel Andersson
§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§ 16 Mötet avslutas
Thomas avslutade mötet.

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Lars-Axel Andersson, Justeringsman
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