SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 5
Dag och tid:

Måndag den 12 februari 2018, kl 18.00-19.30

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

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

Frånvarande:

Inga-May Forslund

§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 Patrik Svensson

§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

Förhållningssätt inom styrelsen
Styrelsen förde en diskussion kring förhållningssätt inom styrelsen och samarbete
mellan olika kommitter.

§6

Ekonomisk rapport
Annika, Simon och Thomas informerade kring ekonomisk läget. Prognosen är att det
blir ett litet överskott vid bokslut.

§7

Nästkommande sammankomst med distriktets föreningar
Styrelse förde en diskussion vad som bör vara med på agendan vid nästa sammankomst
med föreningarna. Thomas jobbar vidare med frågan och träff kommer ske efter
säsongen.

§8

Vårdslöst spel och olämpligt uppträdande gentemot domare
Styrelsen diskuterade vad vi behöver göra för att reducera antalet incidenter till så nära
noll som möjligt. Styrelsen tar avstånd från allt vårdslöst spel och olämpligt
uppträdande från spelare och ledare kontra motståndare och domare.

§9

Rapport: Förbundets kommittéer
- Utbildningskommittén (Patrik)
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Inget att rapportera vid dagens möte. Nästa utbildning sker mitten av april.
- Tävlingskommittén (Lars-Axel)
DM har avgjorts U14 i Nyköping. Tyvärr var inte förbundsstyrelsen representerade vid
avgörande matchen men åtgärder vidtas för att säkerställa att så inte sker i framtiden.
DM för U15 avgörs denna vecka.
- Disciplinkommittén (Lars-Axel)
Inget att rapportera vid dagens möte.
- Funktionärskommittén (Robert)
Seriespelet går mot ett slut under kommande veckan så inget att rapportera.
- Marknadskommittén (Göran)
Jobbet pågår inför Stålbucklan med att säkra upp sponsorer.
- Distriktslagskommittén (Thomas)
TV-pucken årskull 03 hade camp i början av februari med 30+4 MV. Ny camp med
30+4 nya spelare sker i mars och därefter en matchcamp dit samtliga tidigare kallade
ges möjlighet att delta. Förberedelsern inför Stålbucklan pågår. Träningsmatch mot
Uppland är spelad. På programmet framöver står bland annat träningsmatch mot
Stockholm, fotogafering, camphelg i Nyköping med mera.
§ 10 Rapport: Ordförande
Thomas rapporterade för övriga styrelsen kring följande punkter:
- Det fortsatta arbetet kring samordning av resurser inom Region Öst.
- Aktuella frågor inom SIF, Region Öst och distriktet.
§ 11 Övriga frågor
-Södermanlandsakademin: Styrelsen diskuterade hur ett avtal kan utformas med den
externa part som driver Akademin för utlåning av material samt kommunikation via
förbundets hemsida etc. Frågan kommer behandlas vid nästkommande styrelsemöte.
-Materialavtal: Arbete har initerat för att forma ett så bra avtal avseende material som
möjligt inför kommande avtalsperiod.
§ 12 Mötets avslutande
Thomas af Bjur förklarade mötet avslutat
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Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Patrik Svensson, Justeringsman
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