SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 3
Dag och tid:

Måndag den 4 december 2017, kl 18.00-19.30

Plats:

Slottsbrinksvägen 12, Mariefred

Närvarande:

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

§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

Ekonomisk rapport
Resultat och balansrapport gicks igenom och analysereades. Utgifterna är under kontroll
samt att det finns en del utestående intäkter som inte kommit in ännu.

§6

Samsyn Sörmland (Simon/Thomas)
Information från Thomas och Simon om status i det Samarbetsavtal mellan 6 olika
disktriktsförbund inom Södermanland. En avsiktsförklaring kommer undertecknas av
Simon på tisdag kväll i Eskilstuna.

§7

Nästkommande sammankomst med distriktets föreningar
Kommer bokas under januari/februari. Inbjudan kommer ut efter nyår till föreningarnas
ordförande/klubbchefer.

§8

TV-puckens slutspel 2018 – arrangörskap
Styrelsen beslutar att inte ansöka om arrangörsskap för 2018 för slutspelet.

§9

Förbundets kommittéer
Funktionär (Robert Sjöström)
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Matcherna flyter på bra och domarna sköter sig generellt sett bra. Flera av våra
distriktsdomare har fått prova på matcher i högre serier än vad de brukar dömma i, med
ett väldigt bra resultat.

Tråkigt att det är betydligt mer tjafs och gnäll bland spelare men främst bland ledare den
här säsongen mot vad som varit tidigare, och speciellt i lägre åldrar. Den sköna ton vi
har haft i Södermanland runt våra matcher verkar inte finnas längre tyvärr

Vi blev ombedda av klubbarna att arrangera en extra domarkurs, tyvärr har vi varit
tvungen att ställa in den pga för lite anmälningar från föreningarna.
Den 16 december att hålla en DAIF träff i Nyköping dit alla är kallade. Det kommer
även att vara en Mittsäsongsträff med Distriktsdomarna i Nyköping samma dag.

Utbildning (Patrik Svensson)
5 utbildnignar genomförda med ca 100-tal utbildade. Ca 15% av deltagarna är utanför
disktriktet/regionen. Färre antal tränare behöver nu en utbildningsplan vilket är positivt.

Disktriktslag/Spelarutbildning (Thomas af Bjur)
Tv-pucken genomfördes med att uppnå målsättningen att kvalificera sig direkt till nästa
års slutspel med att komma bland topp 12 vid årets turnering.
Första campen för Stålbucklan sker nu till helgen i Åker. Slutspelet kommer ske i slutet
av mars i Sundsvall.
Efter jul kommer även Sörmlandsakademin starta med camper för de olika
åldersgrupperna. Information kommer löpande att komma ut på förbundets hemsida.

Marknad/Turneringar (Göran Hellström)
Arbete pågår med sponsorer går enligt och och två nya sponsorer tillkommit i form av
O’learys Heron City och Siljendahls Måleri.
Planeringen för träninsturneringen för disktriktets Stålbucklan lag pågår, för närvarande
är det 3 lag anmälda och arbete pågår med ett 4:e lag.
Tävling (Larsa Andersson)
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DM för U12 har tyvärr blivit inställt. U13 kommer spelas i cup-form i Eskilstuna 5-6
januari. U14 och U15 kommer spelas med utslagning.
Serieverksamheten går enligt plan och uppföljning sker hur det går med deltagande i
Stockholms serien.

§ 10 Rapport från Ordförande
Thomas informernade styrelsen om status på följande punkter:
- Samordning av resurser inom Region Öst
- Arbetsgrupp förbättrat försäkringsskydd för domare
- Södermanlandsakademin
- Möte med SIF breddkommitté
- Svenska Ishockeyförbundets ordförandekonferens
- Möte med Svenska Ishockeyförbundets ordförande
§ 11 Fastställande av datum för vårens styrelsemöten
Beslut: Följande datum bestämdes för styrelsemöten under våren 2018
15 januari
12 februari
12 mars
9 april
14 maj
Årsmöte den 4 juni
§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 13 Mötet avslutas
Thomas af Bjur förklarade mötet avslutat

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare
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Ann-Charlotte Johansson, Justeringsman

~4~

