SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 3
Dag och tid:

Måndag den 10 oktober 2016, kl 18.00-19.30

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

Thomas af Bjur, Simon Persson, Robert Sjöström, Ann-Charlotte
Johansson, Göran Hellström, Annika Eriksson, Inga-May Forslund

Frånvarande:

Lars-Axel Andersson, 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 Simon Persson och som justerare Göran Hellström

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes till den dagordningen som skickades ut som kallelse till mötet.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Val av revisionsbyrå
Beslut: Styrelsen beslutade att Modern Ekonomi kommer vara revisorer till förbundet.

§6

Samverkan med extern part kring camper för yngre årskullar
Beslut: Att Thomas går vidare i frågan med att arrangera detta ihop med extern part.

§7

Ekonomisk rapport/prognos
Stora utgifter under början av oktober gör att beräknade överskottet ligger plus/minus
noll i dagsläget. Dock ligger det fodringar ute samt att serieavgifterna inte är fakturerade
ännu.

§8

Föreningsutveckling
Kallelse kommer ut i mitten av nästa vecka och det kommer ske i mitten av november.

§9

Rapporter från förbundets kommittéer
Marknad
En cupen för disktriktslag tjejer är i planneringsstadiet för 24-25 februari.
Förhoppningen är att det ska vara 6 deltagande lag.
Man jobbar även med Södedrmanland Hockeyklubb för företag att kunna stödja vår
verksamhet.
Funktionär
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Alla domar och båsfunktionärskurser är genomförda. Matcherna är i full gång och
tyvärr är det i vissa fall lite väl många matchflyttar.
Ungdomarskurs steg 2 har genomförts med mycket bra feedback från deltagarna.
Verksamheten fungerar även fast det är färre domare men rekryteringsarbete pågår för
fullt.
Tävling och Utbildning
Inga rapporter då Lars-Axel och Patrik var frånvarande
§10 Rapport från regional konferens med SDF, SIF och SHL
Punkten flyttas till nästkommande möte.
§11 Rapport från ordförande
- Aktuellt i ledningsgruppen i Region Öst
- Distriktsverksamheten
- Styrelsens planeringsdag 29/10
- Julbord 2016
- Södermanlands Ishockeyförbund i sociala medier
§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§13 Mötet avslutas
Thomas af Bjur förklarade mötet avslutat

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Göran Hellström, Justeringsman
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