SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 2
Dag och tid:

Måndag den 12 september 2016, kl 18.00-19.30

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

Thomas af Bjur, Simon Persson, Lars-Axel Andersson, Robert
Sjöström, Ann-Charlotte Johansson, Göran Hellström, Patrik
Svensson, Inga-May Forslund

Frånvarande:

Annika Eriksson

§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 Ann-Charlotte Johansson

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes till den dagordningen som skickades ut som kallelse till mötet.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Ekonomisk rapport/prognos
Ekonomin ligger i linje med prognosen och följer planen

§6

Södermanlands Ishockeycup – återrapport
Cupen har gått enligt plan med mycket bra respons från deltagande lag. Cupens
ekonomiska utfall var i balans enligt budget.

§7

Överenskommelse kring spelarövergångar – återrapport
Den gamla överrenskommelsen gäller fortfarande och det finns återkopplat på
hemsidan.

§8

Det fortsatta arbetet med föreningsutveckling
Påminnelse till föreningarna om att inkomma med respektive planer. Datumet för nästa
träff kommer sättas till mitten av oktober och bli en vardagkväll.

§9

Bilboo – app
Appen är uppsagd och kommer att avslutas på hemsidan. Appen finns inte att ladda hem
sedan ett bra tag tillbaka.

§ 10 Rapporter från förbundets kommittéer
Utbildning
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Planerade utbildningar denna säsong:


Grundkurs, 24-25/9 2016 i Södertälje



Barn & Ungdom, 1 21-23/10 2016 i Nyköping



Grundkurs, 29-30/10 2016 i Eskilstuna



Målvaktstränare 1, 19/11 2016 i Flen



Junior & Senior 1, 7-9/4 2017 i Södertälje



Träningslära 1, 20-21/5 20017 i Södertälje

De flesta utbildningspaket har reviderats så det pågår ett uppdaterings arbete för
genomförandet av samtliga kurser.
Det har framkommit önskemål om vi från utbildning kan komma och leda någon träning
hos flera klubbar, detta kommer att planeras in.
Tävling
Serie och poolspel är lottade, tyvärr några avhopp sent så att omlottning fick ske. Tyvärr
blir U16 serien inte av på grund av för få deltagande lag. För DM är det 2 av 3 spelorter
och datum spikade. Information kommer publiceras inom kort för detta.
Funktionär
Regions- och Distriktsdomarkurserna genomförda. DAIF träff har också genomförts
med alla föreningar. Besök i föreningarna kommer ske under säsongen för att träffa
klubbarnas DAIF:are på dess hemmaplan. Ungdomsdomarkurserna har börjat ute i
föreningarna. Ungdomsdomarkurs 2 kommer ske i Strängnäs den 1 Oktober.
Marknad
Inget att rapportera ytterligare förutom allt jobb som gjorts för Cupen i augusti.
§ 11 Rapport från ordförande
Thomas rapporterade kortfattat kring förljande punkter:
- Sommarens domarkonflikt och dess lösning
- Aktuellt i ledningsgruppen i Region Öst
- Ordförandekonferens i Göteborg
- Kval till TV-pucken
§ 12 Fastställande av datum för styrelsens planeringsdag
29 oktober, kl 10-14
§ 13 Fastställande av datum för kommande styrelsemöten
10 oktober (preliminärt i Eskilstuna)
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14 november
5 december
§ 14 Övriga frågor
Följande övriga frågor lyftes vid mötet för diskussion;
Ersättning domartillsättning
Framtida cup
Debitering av Hockeykort kommer att ske som tidigare år
§ 15 Mötet avslutas
Thomas af Bjur förklarade mötet avslutat

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Ann-Charlotte Johansson, Justeringsman
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