SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte nr 6
Datum och tid:

Måndag 11 februari 2019 klockan 18:00 – 19:30

Plats:

Scaniarinken

Kallade styrelse:

Thomas af Bjur, Eric Gustafsson, AnnCharlotte Johansson, Anne
Johansson, Inga-May Forslund, Robert Sjöström

Adjungerad:

Inga-May Forslund

Frånvarande:

Annika Eriksson, Patrik Svensson, 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 Anne Johansson.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes dock med ett tillägg under § 14 Övriga frågor.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Information: Ekonomisk rapport (Eric/Annika)
Kassör Eric höll i en genomgång av ekonomin i nuläget.

§6

Information: Remissvar SIF serieutredning (Thomas)
Thomas har haft möten med ett antal av våra föreningar, bla NHU, SSK och Linden i form av
respektive ordförande eller sportansvarige gällande utskicket till föreningarna om SIF: s
serieutredning och det innehåll i vårat svar vi ska inkomma med från Södermanlands
Ishockeyförbund. Bra input har inkommit från ovan föreningar som sedan lagts till i vårat
inskickade remissvar till SIF. Remissen skickades in fredagen den 8/2-19.

§7

Information: Utbildning av domare (Robert)
FK höll i en extra domarkurs i Södertälje. Diskussioner har dock framkommit huruvida
föreningarna själva får välja ut vilka eller vem som ska hålla i en domarutbildning.
Svaret är från Södermanlands Ishockeyförbund att det är Svenska Ishockeyförbundet som är
bestämmande instans gällande vilka som får utbilda domare. Mao ansvarar distriktsförbundet
för domarutbildningarna.
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Föreningarna är däremot varmt välkomna att inkomma med förslag på kompetenta personer
till FK. Detsamma gäller för utbildning av tränare, även här är det förbundet som ansvarar för
att ha lämplig erfaren tränare på plats.
§8

Information: Besök hos våra föreningar (Thomas/Lars-Axel)
Thomas och Lars-Axel kommer att besöka våra föreningar inför förbundsmötet för att samtala
med ordföranden samt sportansvarig i föreningen kring aktuella frågor.

§9

Beslut: Nominering till SIF förbundsstyrelse 2019-2021 (Thomas/Lars-Axel)
Södermanlands Ishockeyförbund kommer att nominera Thomas af Bjur till SIF
Förbundsstyrelse 2019-2021.

§ 10 Beslut: Fastställande av datum för budgetberedning (Thomas/Eric)
Ett beslut på datum för budgetberedning för styrelsen blev lördagen den 23/3.
Information om plats och tid kommer ut inom kort.
§ 11 Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan
- Utbildning ( Patrik )
Utbildning inkommer med en skriftlig rapport då Patrik ej kunde medverka på dagens styrelsemöte.
- Disciplin (Lars-Axel)
Disciplin inkommer med en skriftlig rapport då Lars-Axel ej kunde medverka på dagens styrelsemöte.
- Tävling (Lars-Axel)
Förbundet kommer att genomföra Dm för U 15. Det kommer att genomföras i Nyköping fredagen den
19/4-19. Schemat ligger upplagt i TSM.
- Marknad (Göran)
Vi har fått in färre sponsorer för Stålbucklan jämfört med TV-pucken. Något som vi tillsammans behöver
se över inför höstens gemensamma arrangemang då TV-pucken och Stålbucklan arrangeras vid samma
tidpunkt.
- Funktionär (Robert)
Säsongen går mot sitt slut.
Några lag kommer att kvala uppåt i division.
Det ser bra ut för tillsättning av domare inför dessa kvaltider.
FK inväntar ev förfrågan från Nyköping om de kommer att genomföra en U16 cup om FK ska vara
behjälpliga med domartillsättningen.
- Samsyn Södermanland (Anne)
Inget att rapportera.
- SIF-projekt – behålla flickor 10-14 år (AnnCharlotte/Anne)
Helgen den 2-3 mars kommer förbundet ihop med våra Stålbucklan-tränare samt extern föreläsare att
genomföra ett projekt i Åkers Ishall för SIF-projektet Att – Behålla Flickor 10-14 års målgrupp.
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Inbjudan kommer gå ut via Idrottonline inom kort för de dagarna.
- Anläggningar – SIF & Region Öst ( Eric )
Inget att rapportera i nuläget
- Distriktslag (Thomas)
Distriktslaget flickor kommer att genomföra camp samt träningsmatcher mot Uppland och Stockholm
innan Stålbucklan går av stapeln. Siktet är inställt på att vara redo för att i första steget ta sig till
kvartsfinal när pucken släpps i Rydaholm den 21 februari.

§ 13 Rapport: Ordförande
- Aktuella frågor inom SIF, Region Öst och distriktet (Thomas)
Den stora frågan på nationell nivå kopplat till distrikten är hur nästa steg ska tas i frågan om
fördjupad samverkan inom regionerna. SIF genomförde för några veckor sedan en workshop
där frågan dryftades ännu en gång. Det som klarnat är att SHL är redo att bidra med
ekonomiska medel för att därigenom ge regionerna möjlighet att inrätta sportkontor. För
Region Öst innebär det att arbetet nu går vidare med att hitta lösningar på hur ska forma vår
framtida samverkan.
§ 14 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade hanteringen av sponsring från aktörer som exempelvis tillhandahåller
produkter som inte är i linje med de rekommendationer som finns inom hockeyn. Frågan lyfts
till fortsatt diskussion vid nästkommande möte.
§ 15 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte äger rum måndag den 11 mars 2019 på kansliet i Scaniarinken
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Thomas af Bjur, ordförande

Anne Johansson, justerare

AnnCharlotte Johansson, sekreterare

