SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 8
Dag och tid:

Måndag den 7 mars 2016, kl 18:00-19:30

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

Annika Eriksson, Thomas af Bjur, Lars-Axel Andersson, Patrik
Svensson, Simon Persson, Björn Sjölander

Adjungerade:

Inga-May Forslund, Göran Hellström

Frånvarande:

Robert Sjöström (ersattes vid mötet av Björn Sjölander)

§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
Prognos ser bra ut för årets säsong: Det fanns dock vid styrelsemötet några poster som
inte var bokförda då svar inväntas från revisorerna.

§6

Återrapport – placering av kapital
Övriga pengar är nu placerade i två olika fonder.

§7

Planeringsdag 2 april
10:00-14:30 i distriktets lokaler i Scaniarinken. Alla i styrelsen ska jobba igenom
arbetsbeskrivning och funktions beskrivning för varje kommitte. Detta ska vara gjort till
den 25 mars och skickas till Thomas.

§8

Det fortsatta arbetet med föreningsutveckling
Sammanställning är gjord från den analys som gjordes och ett antal frågeställningar har
lyfts med Sörmlandsidrotten. Möte är bokat till 21 mars.
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§9

Södermanland Ishockeycup 2016
Göran rapporterade att turneringen kommer att spelas i Scaniarinken den 19-21 augusti.
Arbetet är uppstartat med SSK för arbetsfördelning. Inbjudan kommer skickas ut och
nytt för i år är att det kommer spelas en final mellan 1:an och 2:an i gruppen.

§ 10 Samverkanspartners
Förbundet har idag 3 stycken huvudpartners i dagsläget. Det är CCM, Björcks resor
samt Samulsson Hockey School. Arbete forsätter för att hitta fler partners på olika
nivåer.
§ 11 Rapporter från förbundets kommittéer
Utbildning
En BU1 är genomförd sen senaste styrelsemötet med mycket god feedback på kursen.
Plannering pågår för en JS1, dock osäkert om hur stort deltagarantal kommer kunna bli.
Även en Träningslära 1 planeras. Undersökning är även gjord för att få insikt om när
respektive kurs ska genomföras under kommande säsong.
Tävling
Säsongen går mot sitt slut. Det återstår en del uppskjutna matcher. Nästa fas är
utvärdering ihop med föreningarna. I detta arbete ingår även att fastställa spelfria datum
(3 tillfällen innan jul och 3 tillfällen efter jul) för att genomföra utvecklingscamper.
Funktionär
Säsongen är i princip avslutat. Arbete pågår för fullt med planering för kommande
säsong. Distriktskursen för domarna kommer hållas 2-4 september. Instruktörsutbilning
och Supervisor utbildning äger rum i Gävle i maj.
Distriktslagsverksamheten
01-orna. Heldagscamp plus dubbla träningsmatcher mot Östergötland. Deltar i 1891
DIF Elitcup i mitten av april.
02-orna. Deltar i Dalapucken i Avesta i mitten av mars.
Flickorna. Deltar i Gästabud cup i Nyköping i början av april med de yngre tjejerna och
Malmö Redhawks cup i slutet av april med de äldre tjejerna.
Värt att uppmärksamma är att 4 sörmländska tjejer är uttagna att representera Region
Öst i internationell turnering i Geneve i Schweiz i mitten av april.
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Diciplin
Tyvärr har några ärenden blivit utdragna i tid på grund av bristande rutniner. Detta
kommer att utvärderas och ligga till grund för kommande säsongs verksamhetsplan.
§ 12 Rapport från ordförande
Thomas ska boka in ett uppföljningsmöte med SIF:s ordförande Anders Larsson efter
den lunch som genomfördes i slutet av förra året. Thomas har även fått frågan att väljas
in i Sörmlandsidrottens styrelse och tackat ja till detta.
§ 13 Övriga frågor
Tre Kroners Hockeyskola
Beslut: Från och med nästa säsong är det ett krav från Södermanlands Ishockeyförbund
att man ska deltaga på denna TKH dag om man tagit del av Förbundets material.
Spelare
SIF har översänt glädjande siffror avseende ett ökat antal spelare i vårt distrikt säsongen
2015/2016 jämfört med föregående säsong vilket förbundet tycker är mycket glädjande
och tackar klubbarna för dess hårda arbete med rekrytering
15/16

14/15

Resultat

984 pojkar/158 flickor 870 pojkar/116 flickor

+124 pojkar / + 42 Flickor

1142 spelare totalt

+ 166 spelare totalt

986 spelare totalt

Distriktslagstränare
Framtida rekrytering av distriktslagstränare kommer vara en punkt på agendean till
planeringsmötet den 2 april.
§ 14 Mötet avslutas
Thomas avslutade mötet.

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

~3~

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Lars-Axel Andersson, Justeringsman
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