SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 4
Dag och tid:

Måndag den 12 oktober 2015, kl 18:00-19:30

Plats:

Axa Sports Center, Södertälje

Närvarande:

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

Frånvarande:
§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 Robert Sjöström

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes till den dagordningen som skickades ut som kallelsen till mötet
med två tillägg på övriga frågor.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Ekonomisk rapport/prognos
Ekonomiska resultatet är just nu cirka +138 000 SEK men just nu finns det ett antal
avgifter ofakturerade som gör att det dagsaktuella resultatet är inaktuellt. Prognosen på
det ekonomiska utfallet ser vid dagens möte att ligga enligt plan.
Beslut: Styrelsen ger Annika uppdrag i att sondera om att byta bank till Rekarne
Sparbank.

§6

Rapporter från förbundets kommittéer
Utbildning
Den 19-20/9 genomfördes en Grundutbildning med 23 deltagare, 4 st från Haninge
Anchor Hockey. Utbildningen flöt på bra under helgen, kursutvärderingarna visade att
samtliga var nöjda med innehållet samt kurs som helhet. För egen del kommer jag att
lägga till lite utvärderingsfrågor gällande ort, lokal, mat.
Nu genomförs en genomgång av samtliga klubbars tränare, vilka tränare är behov av
utbildningar. Detta kommer sedan att ligga tillgrund för vilka utbildningar som vi ska
genomföra under denna säsong.
~1~

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Utbildningsplaner som lämnas in från och med nu måste inkludera ett sista datum, efter
detta datum så brinner dispositionsavgiften inne. Föreslaget sista giltighetsdatum för en
utbildningsplan är sista Juni, 30/6
Tävling
Alla serier upplagda, några poolspel är fortfarande inte fastslaget då inte alla
istidsscheman är spikade.
DM U15 spelas den 18-20 december i Rosvalla, Nyköping.
U16 med seriespelet är i sammarbete med Uppland.
Funktionär
Distriktsdommarkurs genomförd med ett gott resultat. Tyvärr är det för få domare i
disktriktet just nu där det krävs distriktsdomare.
Alla ungsdomsdomarkurserna genomförda där det som läget är just nu gott antal domare
på den nivån.
Beslut: Robban får i uppdrag av styrelsen att skissa på en idé för att lyfta nivån på
domarna i disktriktet.
Distriktslagsverksamheten
En första utvecklingscamp är bokad till 1 november i Nyköping för 01 och 02. För
disktriktest tjejer så sker arbete i samverkan med Uppland fram till jul då vi kommer att
spela Stålbucklan som ett strecklag Uppland/Södermanland.
§ 7 Samverkansavtal – Region Öst
Thomas har skrivit på avtalet för samverkan inom Regionen för årets säsong.
§ 8 Dialog med Svenska Ishockeyförbundets ordförande
Thomas har även haft ett möte med Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders
Larsson och informerade om vad det mötet handlade om.
§ 9 Barn- och ungdomskonferens
Larsa och Thomas kommer att vara disktriktets representanter på Barn- och
ungdomskonferens som är kommande helg.
§ 10 Sportkonferens – Region Öst
Program är på gång för en sportkonferens som kommer att genomföras den 21-22
november på Rönneberga gård, Lidingö.
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§ 11 Övriga frågor
A)

Samuelsson Hockey School

Beslut: Styrelsen gav i uppdrag till Thomas och Simon att gå vidare med att hittat
formerna för ett samarbete med Samuelsson Hockey School.
B)

Södermanland Ishockey Cup 2016

Beslut: Styrelsen godkände att gå vidare med att även driva arrangemanget nästa år i
någon form. Thomas börjar titta på alternativ.
§ 12 Mötet avslutas
Thomas förklarade mötet avslutat och nästa möte är den 9 november. Det förlängda
styrelsemötet den 12 december är tidigarelagt till den 5 december.

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Robert Sjöström, Justeringsman
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