SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 7
Dag och tid:

Måndag den 8 februari 2016, kl 18:00-19:30

Plats:

Axa Sports Center, Södertälje

Närvarande:

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

Frånvarande:

Simon Persson, 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 Inga-May Forslund och som justerare Patrik Svensson.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Ekonomisk rapport/prognos
Ekonomin ser bra ut och följer prognos.

§6

Återrapport – placering av kapital
Arbetet fortgår

§7

Ekonomisk ersättning
Diskuterades och kommer att läggas in i budget. Arbetas vidare med under
planeringsdagen den 2 april

§8

Det fortsatta arbetet med föreningsutveckling
Vi har fått in workshopmaterialet från SWOT-analyserna som genomfördes tillsammans
med SISU under konferensen i slutet av december. Materialet har därefter likriktats för
att enklare kunna överblicka föreningsrepresentanternas åsikter.
Nästa steg är att tillsammans med SISU ta fram en plan för de olika stegen i projektet
kring föreningssamverkan. Ett antal frågeställningar till SISU är förberedda och
kommer att avhandlas på nästa möte med dem. En framgångsfaktor i projektet är att
säkerställa förmågan kring facilitering under de olika planeringsträffarna.

§9

Södermanland Ishockeycup 2016
Kommer att genomföras 19-21.8.16. Flera distrikt har visat intresse att delta.
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§ 10 Junior-SM 2016 i Nyköping
Spelas 24-27.3.16. Förslag att anordna akvitivet med anknytning till Södermanland.
§ 11 Sammanställning av istidskostnader i distriktets kommuner
Enkät utsänd och distriktets samtliga kommuner med ishallar har svarat. Svaren sänds ut
till distriktets föreningar samt medföljer som bil. 1
§ 12 Juniorenkät – Region Öst
Beslutades att f n inte sända ut enkäten
§ 13 Rapporter från förbundets kommittéer
Utbildning
Grundkurs nr 2 genomförd, kurs utvärderingarna skyhöga, lade till även en utvärdering
på de lokaler som användes samt hur lunchen uppfattades. Resultat visar att det är
otroligt viktigt var vi är samt vad som serveras samt att miljön är trevlig, 15 starka
individer deltog.
Barn & Ungdom 1 är planerad och kommer att genomföras i AXA 19-21/2
DI utbildning i AXA under U17 4-nations turneringen 16-17/4, Kursrevideringar BU1,
BU2 & JS1
Tävling
DM genomfört i åldersklasserna U12 – U16. Södertälje SK DM-segrare i U16 och
därmed distriktets representant i kval till U16 SM.
Rapport har inkommit om lag i distriktet som spelar ful och ojust hockey. Förslag att
tillsätta rutinerade domare i resterande matcher där detta lag deltar. Larsa kommer även
att kontakta föreningen.
Funktionär
Inget speciellt att rapportera då seriespelet är i sin slutfas. Förhoppningsvis så blir det
några kval uppåt i seriesystemet, både för våra lag och våra domare.
Vi har startat arbetet med att formera kommittén och verksamheten inför nästkommande
säsong, och jag hoppas att hade tankarna och idéerna klara för presentation för er inom
en snar framtid.
Distriktslagsverksamheten
Camper genomförda för åldersklass -02 samt flickor. Matchcamp kommer genomföras
den 14 februari för åldersklass 01 i Åker samt att Tjejerna kommer hålla
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utvecklingscamp den 20 februari i Åker. Team 01 kommer även spela match mot
Östergörland i Vadstena den 28 februari.
Diciplin
Några ärenden har blivit sent behandlade p g a bristande rutiner
§ 14 Rapport från ordförande
Inget att rapportera
§ 15 Övriga frågor
A)

Distriktsmötet 2016

Genomförs 1 juni kl:18:00 i Förbundets lokaler i Scaniarinken.
§ 16 Mötet avslutas
Thomas avslutade mötet.

Thomas af Bjur, Ordförande

Inga-May Forslund, Sekreterare

Patrik Svensson, Justeringsman
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