SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte nr 9
Datum och tid:

Måndag 13 maj 2019 klockan 18:00 – 19:30

Plats:

Scaniarinken

Kallade styrelse:

Thomas af Bjur, Eric Gustafsson, AnnCharlotte Johansson, Anne
Johansson, Inga-May Forslund, Robert Sjöström, Annika Eriksson,
Patrik Svensson, Göran Hellström

Adjungerad:

Inga-May Forslund

Frånvarande:

Annika Eriksson, Inga-May Forslund, Patrik Svensson

§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 Robert Sjöström.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes till den som skickat ut inför mötet.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Information: Ekonomisk rapport och prognos ( Eric )
Förbundet kommer att göra ett positivt resultat på ca 3000 – 4000 kr. Mia på Modern ekonomi
har varit behjälplig med bokslutet.

§6

Information: Ekonomisk redovisning och bokföring – den fortsatta processen ( Thomas )
Ordförande redovisade hur styrelsens uppdrag kring fördjupad samverkan med extern
redovisningsbyrå avseende ekonomisk redovisning och löpande bokföring fortskridit.
Processen fortgår med siktet inställt på att sjösätta den modifierade lösningen under maj
månad.

§7

Beslut: Årets domare ( Robert ) Alex Eriksson är utsedd till året domare.
Ett hedersomnämnande kommer att tillfallas Stefan Skoog.

§8

Beslut: Årets hockeyspelare ( Thomas ) Årets hockeyspelare är Lova Blom från Nyköpings
Hockey Ungdom samt Emil Jordahl från Åker/Strängnäs HC.

§9

Beslut: Årets eldsjäl ( Thomas ) Rolf Jansson från Eskilstuna Linden blir tilldelad årets eldsjäl.

§ 10 Beslut: Verksamhetsberättelse 2018/2019 ( Samtliga )
Styrelsen beslutade enhälligt kring Verksamhetsberättelsen samt årets resultat 2018/2019.
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§ 11 Beslut: Verksamhetsplan inklusive budgetramar 2019/2020 ( Samtliga )
Styrelsen beslutade enhälligt kring Verksamhetsplan inklusive budgetramar 2019/2020.
§ 12 Beslut: Övriga handlingar till distriktsmötet 2019 Ordförande har pratat med valberedningen
och skickat över sitt förslag på ny styrelse.
§ 13 Beslut: Fastställande av datum för budgetförberedning
Datum för ett budgetförberedande möte blir den 17/6 i Scaniarinken – kansliet.
§ 14 Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan
- Utbildning ( Patrik ). Skriftlig rapport inkommer från Patrik då han ej var närvarande.
- Disciplin (Lars-Axel) I nuläget finns det inget att tillägga då säsongen är över.
- Tävling (Lars-Axel) Lars-Axel redovisade att förbundet kommer att införa en rekreationsserie för herr.
En inbjudan kommer även att skickas ut till föreningarnas damspelare.
- Marknad (Göran) Göran har gjort en sammanställning som redovisas för i verksamhetsberättelsen.
- Funktionär (Robert) En första planering för distriktsdomarkursen är gjord som går av stapeln den 6 – 8/9
En inbjudan kommer att skickas ut under vecka 21 till föreningarna.
- Samsyn Södermanland (Anne). Inget nytt att rapportera. Anne kommer att undersöka hur
initiativtagaren Sörmlandsidrotten arbetar med frågan.
- SIF-projekt – behålla flickor 10-14 år (AnnCharlotte/Anne) Planering pågår och information kring
säsongens upplägg kommer preliminärt ut under juli/augusti månad.
- Anläggningar – SIF & Region Öst (Eric). Inget nytt att rapportera.
- Distriktslag (Thomas/Lars-Axel) Förbundet har gjort klart med en huvudtränare för TV-pucken killar.
Stort intresse för breddcamperna i juni inför TV-pucken. Närmare 35 flickor och 50 pojkar anmälda till
respektive camp.

§ 13 Rapport: Ordförande
- Aktuella frågor inom SIF, Region Öst och distriktet (Thomas). Inget nytt att rapportera.
§ 14 Övriga frågor. Ordförande och vice ordförande har bjudit in företrädare för distriktets
föreningar till ett möte den 28/5 i Scaniarinken. Mötets syfte är att diskutera aktuella frågor i
ett informellt forum med högt i tak.
Ordförande och vice ordförande kommer att fortsätta att åka runt i distriktet och träffa
föreningarnas ledande representanter.
Förbundet kommer att bjuda in till en sportkonferens innan säsongen 2019/2020 startar.
Ramar och innehåll för denna konferens ska fastställas av styrelsen framöver.
§ 15 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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Nästa styrelsemöte är distriktsmötet måndag den 3 juni 2019 i Scaniarinken

Thomas af Bjur, Ordförande

Robert Sjöström, Justerare

AnnCharlotte Johansson, Sekreterare
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