SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 9
Dag och tid:

Lördag den 2 april 2016, kl 10:00-14:30

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

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

Adjungerade:

Inga-May Forslund, Göran Hellström

§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
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 även vid detta möte.
Uppdrag: För kommande verksamhetsår så ska varje komittée gå igenom den kontoplan
som finns och göra eventuella justeringar.

§6

Återrapport – placering av kapital
Beslut: Vid placering av fonder måste båda firmatecknarna för förbundet skriva under
på banken för att göra ändringar i placering av pengar.
Beslut: Vid dagliga ekonomiska transaktioner kan var och en av firmatecknarna hantera
den löpande betalningen.

§7

Södermanland Ishockeycup 2016
Inbjudan är utskickad till distrikten för höstens turnering. Göran fortstätter arbeta med
att fylla upp turneringen och det är enligt plan.

§8

Samverkanspartners
Björcks resor och Samuelsson Hockey School är klara som samverkanspartner. Göran
jobbar vidare men ytterligare uppslag.
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§9

Återrapport – juniorenkät
Styrelsen diskuterade den juniorenkät som initierats av Stockholms Ishockeyförbund.
Den gemensamma uppfattningen var att regionens tävlingskommitté, som är experter på
frågan, ska ges möjlighet att analysera de förslag till förändringar som Stockholm
föreslår innan styrelsen beslutar hur Södermanland ställer sig till de olika delarna.

§ 10 Rapporter från förbundets kommittéer (Samtliga)
Utbildning
Två utbildningar återstår, JS1 och Träningslära 1, innan säsongen är över.
Distrikttränarsutbildning går här i Södertälje mitten av april i samband med U17
turneringen.
Tävling
Säsongen är slut och Tävlig upplever samma problem som funktionär med att det vara
för många flyttar av matcher. Formatet med att genomföra DM som en turnering för
U15 och nedåt kommer att även stanna kommande säsong.
Funktionär
Säsongen är nu mer eller mindre slut som till viss del varit problematisk på grund av en
rad matchflyttar. Planeringen för kommande säsong är i gång med inventering av
domare på olika nivåer i distriktets verksamhet.
Distriktslagsverksamheten
Utvecklingslag årskull 02 vann Dalapucken efter att ha gått obesegrade genom
turneringen och i finalen besegrat Dalarna. En mycket bra insats av samtliga spelare.
Såväl på isen som utanför densamma. Bådar gott för framtiden.
Utvecklingslag flickor deltar i helgen i Gästabud Cup i Nyköping som är en
pojklagsturnering. Det är första gången som förbundet prövar detta och det ska bli
spännande att följa hur våra yngsta tjejer hanterar uppgiften.
Utvecklingslag årskull 01 genomför en heldagscamp i Åker den 9 april samt ett ispass i
Södertälje den 13 april innan det är dags att för 1891 DIF Elitcup i Mälarhöjden den 14
april till 17 april.
Distriktslag flickor deltar i MIF Redhawks Cup Malmö den 29 april till 1 maj.
Diciplin
Inget att rapportera då säsongen är slut. Till nästa säsong kommer kommittén att
fortbilda sig för att kvalitetssäkra verksamheten ytterligare.
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§ 11 Rapport från ordförande
- Ledningsgrupp Region Öst
Thomas rapporterade av från senaste ledningsgruppsmöte där bland annat budget för
verksamhetsåret 2016/2017 behandlades och juniorenkäten diskuterades. Till detta
fogades en diskussion kring Svenska Ishockeyförbundets förslag till beslut med
anledning av den nyss genomförda Barn- och Ungdomstemautredningen. Inga formella
beslut har fattats av SIF ännu men samtliga företrädare för de fyra distrikten inom
Region Öst är eniga om att söka tala med en röst kring de förslag där vi har en
avvikande uppfattning.
- Hälsning från Svenska Ishockeyförbundets ordförande
Anders Larsson skickade en hälsning och gratulationer till distriktet med anledning av
att Södertälje SK kvalificerat sig för spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2016/2017.
- Möte med Svenska Ishockeyförbundets ordförande
Thomas har fått en förfrågan från Anders Larsson om ett avstämningsmöte under våren.
- Planering inför distriktsmöte 1 juni
Planeringen för disktriktsmötet har startat och kallelse ligger ute på Svenska
Ishockeyförbundets tidning och även på Södermanlands hemsida i kalendern.
§ 12 Diskussion – funktionsbeskrivningar inklusive ersättningsnivåer
Genomgång av utkasten till kommittérnas olika funktionsbeskrivningar samt
arbetsbeskrivningar för de individer som jobbar inom respektive kommitté.
§ 13 Diskussion – verksamhetsplan inklusive budget 2016/2017
Planneringen har startat i respektive kommitté. Simon kommer under kommande vecka
att skicka underlag till samtliga för dokumentation samt tidplan över arbete under våren.
§ 14 Diskussion – blå tråden 2.0
Blå tråden är under uppgradering men justeringar för ytterligare tydlighet. Thomas
kommer skicka ut förslag till nästa möte.
§ 15 Diskussion – det fortsatta arbetet med föreningsutveckling
Möte med SISU/Sörmlandsidrotten för genomgång av arbete framöver. SWOT analysen
är under slutförande och planering för nästa träff med föreningarna. Den preliminära
planeringen är att träff ska genomföras den tredje veckan i maj i Scaniarinken.
§ 16 Övriga frågor
Appen
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Patrik och Göran kommer kontakta apputvecklaren för att se hur framtidia strategi ska
vara. Om appen inte kommer funger på det utlovade sättet så är styrelsens beslut att
stänga appen då den inte möter förväntade kraven.
§ 14 Mötet avslutas
Thomas avslutade mötet.

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Robert Sjöström, Justeringsman
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