SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 7
Dag och tid:

Måndag den 3 april 2017, kl 18.00-21.00

Plats:

Södermanlands Kansli, Scaniarinken Södertälje

Närvarande:

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

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 Göran Hellström

§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
Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2016/2017 pekar på ett underskott. Den
enskilt viktigaste förklaringen till detta är speciella omständigheter i form av
merkostnader för sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) som inte kunde förutses när
budgeten fastställdes. Utan denna kostnad hade förbundet haft en budget i balans. Vi har
därtill, via beslutet vid föregående distriktsmöte, säkerställt att vi har en stabil bas att stå
på i form av ett eget kapital på över 1 miljon kronor. Till detta kan fogas en likviditet i
spannet 100 000 till 200 000 kronor. Det pekar på en sund ekonomisk framförhållning
som även ger oss möjlighet att fortsätta att utveckla verksamheten.

§6

Nytt datum för ordförandekonferens
Nytt datum för detta kommer vara den 1-2 september. Kallelse och information kommer
komma under våren.

§7

Rapport från Förbundets kommittéer
Utbildning
DI intruktörsutbildning hölls i Stockholm där Södermanland deltog. Kommnade helg
genomförs en BU1 utbildning i Södetälje med deltagande från stora delar av landet.
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Marknad/Cuper
Arbete pågår redan nu med våra sammarbetspartners för kommande säsong.
Tävling
Säsongen är slut och det kommer kallas till ett utvärderingmöte med klubbarna under
våren för att utvärdera seriespel och DM.
§8

Rapport från Ordförande
Thomas informerade styrelsen om följande punkter.
- SIF ordförandekonferens
- Arbetsgrupp försäkringar för domare, spelare och ledare
- Distriktsverksamhet
- Aktuellt från ledningsgruppen Region Öst
- SIF förbundsstämma

§9

Verksamhetsplan och budget 2017/2018
8 maj kommer underlaget vara klart för Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse
samt budget för beslut på styrelsemöte. Senaste den 15 maj kommer alla dokument vara
publicerade på hemsidan.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor på detta möte
§11 Mötet avslutas
Thomas af Bjur förklarade mötet avslutat

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Göran Hellström

~2~

