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Protokoll Styrelsemöte Nr 2
Dag och tid:

Måndag den 10 September 2018, kl 18.00-21.00

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

Thomas af Bjur, Annika Eriksson, Ann-Charlotte Johansson,
Patrik Svensson och Robert Sjöström, Erik Gustavsson, Anne
Johansson, Inga-May Forslund

Frånvarande:

Lars-Axel Andersson, Göran Hellström

§1

Mötets öppnande
Ordförande Thomas af Bjur hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes AnnCharlotte Johansson 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

Information: Ekonomisk rapport
-   Fakturor är utskickade till föreningarna för utbildningar av föreningsdomare
samt båsfunktionärskurs.
-   Ordförande understryk vikten av att styrelsen som helhet har ansvar för den
samlade ekonomin. Obeaktat enskilda ansvarsområden inom ramen för
styrelsens arbete. Vi har ytterst att se till hela den sörmländska ishockeyns
utveckling och det kräver en stabil ekonomisk hantering.

§ 6 Diskussion: Ekonomiska förutsättningar 2018/2019
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-   Ny modell för utförandet av TV-pucken 2019 som kommer att medföra
ökade kostnader. Mer info finns på Svenska Ishockeyförbundets sida.
§7

Beslut: Arvoden och ersättningar
-   Ordförande lyfte behovet att se till ansvarsområden baserat på mer
sammanhållna insatser.
-   Ett led i detta var beslutet att ta bort timpenning till förmån för helrespektive halvdagsarvode vid utbildningsinsatser.
-   Samtliga arvoden och ersättningar kommer att ses över kopplat till budget.

§8

Beslut: Fastställande av nytt datum för ordförandekonferens
-   Styrelsen ger Thomas af Bjur uppdraget att fastställa ett datum för en
ordförandekonferens. I detta ingår såväl en deltagarmässigt mindre
sammankomst för ordförande/sportchefer eller motsvarande samt en mer
omfattande sportkonferens med fler deltagare.
-   Ordförande återkommer med förslag på lämpliga datum till nästa möte.

§9

Rapport: Förbundets kommittéer och externa samverkansorgan
Ubildningskommitéen ( Patrik )
- 5 utbildningar är planerade under säsongen, 2 st Grundkurser, 1 BU1, 1 JS1
samt 1 TR 1.
Disciplinkommitéen ( Lars-Axel )
-   Serieverksamheten har inte startat upp ännu. Inget att rapportera.
Tävlingskommitéen ( Lars-Axel)
-Serierna är lottade och utskickade för tidstillsättning. Den 18 September är
det en upptaktsträff för alla lagledare i regionen. OVR utbildning är
planerad till den 24 september kl 18:00 i AXA-center. Kallelser är
utskickade till föreningarna.
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Marknadskommitéen (Göran )
- Clean Drink har omförhandlat sitt avtal för år 2 och 3 kopplat till
distriktsverksamheten och domarna.
Funktionärskommitéen ( Robert )
- Domarkurs för Div 2 har genomförts med bra resultat. Alla domarna har
erhållit godkända skrivtestresultat. Till distriktsdomarkursen var det 23 st
anmälda, önskvärt med ytterligare 10 st för att hantera kommande säsongs
tillsättning.
-Ont om huvuddomare för Div 3 och Div 4.
-Ungdomsdomarkurserna har startat upp med bra närvaro från föreningarna.
-Båsfunktionärskurserna är på gång ute i föreningarna.
-

Beslutet står fast att föreningarna ska betala 10 000 kr per säsong till
funktionärskommitéen för att de kommer ut till föreningarna och håller i
ovan utbildningar inför säsongsstarten.

-

Diskussioner kring ersättning till matchtillsättare för tillsättning av
regionens matcher togs upp. Frågan förs vidare till mötet med Region Öst.
SiF-Projekt – Behålla Flickor 10-14 år (AnnCharlotte )
-   Beslut togs på att bjuda in våra föreningar för ett första möte och gemensamt
komma fram till en projektplan för regionen. Thomas återkommer med
datum för möte. Kallelse skickas därefter ut till våra föreningar med
flickverksamhet.
Distriktslagskommitéen ( Thomas )
-   5 nya sponsorer är kontrakterade för TV-pucken 2018.
-   TV-pucken är i antågande i form av slutspel i oktober/november.
-   Detta år hade vi en sommartrupp på över 50 spelare. Inför nästkommande
säsong ska detta utvärderas och planering för TV-pucken för tjejer och killar
som går av stapeln i form av kval i september och gemensamt slutspel i
november planeras i samråd med distriktets föreningar.

	
  

~	
  3	
  ~	
  

SÖDERMANLANDS  
ISHOCKEYFÖRBUND  
	
  
	
  
	
  

-   För första gången i TV-puckens historia har Södermanland med en tjej i den
slutliga truppen i form av Lova Blom från Nyköping Hockey Ungdom.

§ 10 Rapport: Ordförande
-

Aktuella frågor inom SIF, Region Öst och distriktet (Thomas).

-

SIF Breddkommitté möte den 11 september.

-

Arvodesfrågan för domarna är löst för kommande säsonger för Region Öst.

-

Tilläggsförsäkring för domare har tagits fram tillsammans med Svedea och
Söderberg & Partners efter över ett års arbete inom regionen.

§ 11 Övriga frågor
-   Inga övriga frågor har tagits upp.
§ 12 Mötet avslutas
-   Ordförande förklarar mötet avslutat.

Thomas af Bjur, Ordförande

AnnCharlotte Johansson, Sekreterare

Patrik Svensson, Justeringsman
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