SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 3
Dag och tid:

Måndagen den 14 september 2015, kl 18:00-19:30

Plats:

Axa Sports Center, Södertälje

Närvarande:

Thomas af Bjur, Lars-Axel Andersson, Ingvar Malm, Inga-May
Forslund

Frånvarande:

Robert Sjöström, Simon Persson Annika Eriksson, Patrik Svensson

§1

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

§2

Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Inga-May Forslund och som justerare Lars-Axel Andersson

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes till den dagordningen som skickades ut som kallelsen till mötet.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Ekonomisk rapport/prognos
Styrelsen följer budgeten enligt plan. Närmaste tiden kommer intäkter för serieavgifter.

§6

Rapporter från förbundets kommittéer
Utbildning
Patrik återkommer med skriftlig rapport

Tävling
Serier lottade U12-U15 samt poolspel U9 – U11.
DM under planering sker i cupform U12 – U15. Spelas under jullovet. Klara spelorter är
Gnesta, Nyköping och Strängnäs En spelort saknas.
U12 och U15 planerat speldatum 20-21 december.
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Funktionär
Robert återkommer med en skriftlig rapport

Distriktslagsverksamheten
TV-pucklagets verksamhet under juli och augusti rapporterades samt kvalspelet i
Södertälje. Tyvärr missade Södermanland avancemang till slutspel på lika många poäng
som två andra distrikt men med sämre målskillnad.
I oktober startar campverksamheten för årskull 01, 02 och flickor.
Under ordförandes ledning pågår ett arbete med att omforma distriktslagskommittén.

§ 7 Utvärdering av Södermanland Ishockeycup 2015
Hänskjuts till nästa möte.

§ 8 Samverkan med Sörmlandsidrotten kring föreningsutveckling
Ordförande informerade att uppstart kommer ske i januari 2016 efter dialog med
distriktets föreningar.

§ 9 Fortsatt dialog med Svenska Ishockeyförbundets ordförande
Ordförande informerade att han kommer träffa Svenska Ishockeyförbundets ordförande
i slutet av september.

§ 10 Spelarövergångar mellan distriktets föreningar
Tävlingskommitténs ordförande rapporterade att frågan var utagerad.

§ 11 Övriga frågor
Lars-Axel rapporterade om ambitionen att sjösätta en gemensam U16 serie
Södermanland – Uppland. Skrivelse har inkommit från Nyköping Ungdom där
föreningen uttryckt oro över att de ej har tillräckligt spelarantal för att delta i den
aktuella serien. Lars-Axel fick i uppdrag att besvara skrivelsen och meddela att något
krav på deltagande från förbundets sida inte finns. Det står Nyköping fritt att avgöra
detta på egen hand.
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§ 12 Mötet avslutas
Thomas förklarade mötet avslutat.

Thomas af Bjur, Ordförande

Inga-May Forslund, Sekreterare

Lars-Axel Andersson, Justeringsman
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