SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 6
Dag och tid:

Måndag den 11 januari 2016, kl 18:00-19:30

Plats:

Axa Sports Center, Södertälje

Närvarande:

Annika Eriksson, Thomas af Bjur, Lars-Axel Andersson, Simon
Persson, Inga-May Forslund, Patrik Svensson, Göran Hellström

Frånvarande:

Robert Sjöström

§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 Patrik Svensson

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Marknadsansvarig/cupgeneral
Beslut: Göran Hellström adjugerades till resterande styrelsemöten denna säsong.
Thomas presenterade Göran Hellström för stryelsen som kommer att bistå som bland
annat marknadsansvarig/cupgeneral till förbundet.

§6

Föreningsutvecklingsprojektet
En SWOT analys gjordes under uppstarten som skedde i mellandagarna. Genomgång
mellan Thomas och SISU kommer ske inom kort. Alla föreningarna är med i projektet.

§7

Tillsättning av ansvarig för föreningsutvecklingsprojektet
Beslut kommer att ske vid nästa möte. Thomas, Simon och Göran kommer att vara en
arbetsgrupp för detta.

§8

Ekonomisk rapport/prognos
Ekonomisk ser det bra ut och följer prognos. Ekonomiska utfallet är positivt för lagd
budget.

§9

Placering av kapital
Beslut: Enligt utskickat förslag att placera 1 MSEK i Folksam traditionella försäkring
samt övrigt kaptial i en mer lättilgänglig fondplacering.

§ 10 Rapporter från förbundets kommittéer
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Utbildning
Följande utbildningar är bokade under våren


Grundkursen helgen 16-17/1



Barn & Ungdom 1 i vecka 7



Junior & Senior 1 i vecka 16



Träningslära 1 i slutet av maj.

Har även börjat att titta på hur utbildningsverksamheten ska utvecklas under näst
följande säsong.
Tävling
Serieverksamhet går enligt plan. DM har spelat i 4 årskullar, U12, U13 och U15 innan
jul samt U14 i helgen som var. Sportsligt sett har arrangemangen varit väldigt bra med
mycket bra support från föreningarna. Alla DM har spelats i cup-format.
Funktionär
Alla matcher resten av säsongen är tillsatta med domare.
Problem med att lag inom Region Öst vill flytta matcher hela tiden fortsätter vilket ger
mycket extra arbete för att kunna tillsätta domare. Idag så får man lägga mellan 10-20
timmar i veckan på administration för at bara kunna hantera flytt av matcher, det för då
med sig negativ effekt på det uppdrag vi även har med utveckla distriktets
domarverksamhet.
Från och med nu kommer vi att avslå flytt av match med mindre än fem arbetsdagar
samt när de vill flytta matcher till helger.
Distriktslagsverksamheten
U14 kommer att deltaga i Dalapucken 19-20 mars. Även U15 kommer deltaga på
1891cup i vår, nästa steg blir en match-camp. Tjej-camp kommer vara i Nyköping samt
deltaga i Sydcupen samma helg som Dalapucken.
Diciplin
Kommittéen består av Robert Sjöström, Lars-Axel Andersson, Johan Ekegren samt
Jeanette Östling.
En incident på DM som spelades i helgen med en funktionär. Ärendet hanteras just nu
av kommittéen ihop med berörd förening
§ 11 Rapport från ordförande
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Inget att rapportera.
§ 12 Remissvar Barn- och ungdomstemautredning SIF
Beslut: Att svara på remissen enligt det utskickade förslaget.
§ 13 Övriga frågor
Kommande möten/Planeringsdag
8 februari, 7 mars samt planneringsdag den 2 april
§ 14 Mötet avslutas
Thomas avslutade mötet.

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Patrik Svensson, Justeringsman
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