SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 2
Dag och tid:

Tisdag den 12 september 2017, kl 18.00-21.00

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

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

Frånvarande:
§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
Dagordning fastställdes till den dagordningen som skickades ut som kallelsen till mötet.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Möte med distriktets föreningar
Information från Simon och Thomas på det möte med föreningarna som genomfördes
den 30 augusti med föreningarnas ordförande och sportsligt ansvariga.

§6

Lansering av supportershop
En Replica tröja är under framtagande och beräknas vara klar innan slutspelet i Tvpucken.

§7

Deltagande i Stockholm Hockey Cup
Lars-Axel informerade styrelsen om hur processen gått till för deltagande i Stockholm
Hockey Cup.

§8

Södermanlandsakademin – utvecklingsverksamhet
Thomas informerade om att fortsatta arbetet med planerna kring sätt hur vi ska driva
utvecklingscamper.

§9

Förbundets kommittéer
Marknad
Arbete fortgår med sponsorer och fokus ligger just nu på ClearDrink cup.
Utbildning
~1~

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

En ökning av utbildningtillfälle sker till denna säsong med en ökad efterfrågan från
förenignarna.
Tävling
Tränar/ledar informaitonsmöte genomfördes igår (11 september) med över 40 deltagare.
Föreberedelserna för seriespelet pågår enligt upplagd plan där serierna är lottade.
Funktionär
Division 2-domarkurs genomförd helgen 8-9 septemeber. Detta skedde ihop med
Uppland med ett deltagande på närmare 70 domare.Gustaf Löfberg som dömde tvpuckskvalet gick vidar till slutspelet. Där finns redan Andreas Ekblom.
Disciplin
Beslut: Göran Söderberg blir med i Södermanlands Disciplin kommitte samt även
Södermanlands representant i Region Öst
§ 10 Rapport från Ordförande
Thomas informerande kring följande punkter:
- Samordning av resurser inom Region Öst
- Arbetsgrupp förbättrat försäkringsskydd för domare
- SIF breddkommitté
- Aktuellt från ledningsgruppen Region Öst
§ 11 Ekonomi säsongen 2017/2018
Genomgång av aktuellt läge med uppföljning av respketive kommittes budget och en
fördjupad analys av aktuellt utfall.
§ 12 Övriga frågor
Selectverksamhet
Frågan lyftes till diskussion i styrelsen. Det finns enighet om att en viktig del i arbetet
med att stärka sörmländsk ishockey är att spelare ges möjlighet till olika typer av
utmaningar. Utgångspunkten ska dock alltid vara den värdegrund som svensk ishockey
enats om.
Reklamplats domartröjor
Södermanlands Ishockeyförbund äger platsen för dräktreklamen men eventuella intäkter
tillfaller utvecklingnen av domarverksamheten i förbundet.
§ 13 Mötets avslutande
Thomas af Bjur förklarade mötet avslutat
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Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Robert Sjöström, Justeringsman
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