SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 4
Dag och tid:

Måndag den 14 november 2016, kl 18.30-20.00

Plats:

Smehallen, Eskilstuna

Närvarande:

Lars-Axel Andersson, Simon Persson, Ann-Charlotte Johansson,
Göran Hellström, Annika Eriksson, Inga-May Forslund

Frånvarande:

Thomas af Bjur, Robert Sjöström, Patrik Svensson

Inbjuden gäst:

Anders Björk, Klubbchef Eskilstuna Linden Hockey

§1

Mötets öppnande
Vice ordförande Simon Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat då
Thomas meddelat sin frånvaro från mötet.

§2

Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Simon Persson och som justerare Annika Eriksson och Lars-Axel
Andersson.

§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

Information: Eskilstuna Linden Hockey
Lindens klubbdirektör Anders Björk gav styrelsen en lägesrapport om hur föreningen
jobbar frammåt sedan årsmötet i juni och vad man gör för att utveckla föreningen och
dom positiva vindar som finns i föreningen.

§6

Ekonomisk rapport/prognos
Annika redovisade om det ekonomiska läget som ser idagsläget bra. Idag finns inga
orosmoln att flagga upp till styrelsen. Alla inbetalningar ligger i fas.
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§7

Information: Föreningsutveckling
Den planerade träffen den 17 november flyttas fram till i januari då inga föreningar
anmält sig till denna träff. Möte med SISU kommer ske innan jul för uppföljning i det
operativa arbetet ihop med föreningarna.

§8

Beslut: Fastställande av datum för styrelsens planeringsdag
Efter att avstämning gjorts i styrelse är det datum som flest uppgivit att de kan delta vid
lördag den 4/2. Ordförande skickar ut kallelse och dagordning under januari månad.
Ambitionen är att planeringsdagen förläggs till Scaniarinken.

§9

Rapporter från förbundets kommittéer
Tävling
Serier igång och verksamheten går precis som plannerat. DM är under planering. Vad
som återstår i tävling för säsongen är att planera U16 DM som är SM-kvalificerande.

Disciplin
Ny grupp som jobbar med detta och man deltog på ett seminarium föregående helg.
Internutbildning kommer ske under nästa vecka med Södermanlands diciplinnämnd.

Marknad
Jobbar vidare med Södermanland Hockeyklubb och även fortsatt arbete med tjej-cupen
som kommer genomföras i Nyköping där inbjudan gått ut till övriga distrikt.

Utbildning
Utbildningssektionen har till dagen datum genomfört två grundkursutbildningar.
En i Södertälje i slutet av september med 32 deltagare samt en i Eskilstuna i slutet av
oktober med 37 deltagare. Omdömena vi har fått är mycket höga i genomsnitt. Det har
visat sig att lokal, arena och mat måste vara bra för att deltagarna ska kunna ta åt sig den
teoretiska delen på ett bra sätt. I Flen den 19/11 kommer det att genomföras en
Målvaktstränare 1 utbildning. Deltagarantalet är mycket bra - cirka 15 stycken.
En reflektion som gjorts är att de som har genomfört våra GK, går hem till föreningarna
och sprider informationen att kurserna är mycket bra. Något som i sin tur ger ringar på
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vattnet och medför att allt fler vill och anmäler sig till kurserna. BU1 genomförd i
Nyköping, ett helt nytt upplägg på kursen som slog väl ut. Deltagarna planerar,
genomför och efter analyserar ett 50 minuters ispass med en övningsgrupp.
15 deltagare.

Spelarutveckling/Distriktslag
Under hösten har fokus varit att genomföra kvalspel och slutspel i TV-pucken för
årskull 01. Säsongens första utvecklingscamp för distriktslag flickor genomförs den
4/12 i Strängnäs ishall. Under inledningen av nästa år kommer utvecklingslag årskull 03
att kallas till utvecklingscamper. Målsättningen är att genomföra utvecklingscamper i
januari, februari och mars. Rekrytering av huvudtränare för årskull 03 pågår. När det
gäller utvecklingslag årskull 02 kommer föreningarnas tränare att bjudas in till ett möte
med distriktstränare för den aktuella årskullen i slutet av november/början av december.

Funktionär
Säsongen går enligt plan med det team som finns. Fråortfarande är det en del strul med
matchflyttar som skapar extra onödigt arbete. I övrigt gör funktionärerna ett mycket gott
arbete.

§ 10 Rapport från regional konferens med SDF, SIF och SHL
Lars-Axel rapporterade från det möte han representerade Södermanland

§ 11 Rapport från ordförande
- TV-pucken 2016
Årets upplaga av TV-pucken blev en framgång för Södermanland årskull 01. Efter att ha
tagit sig vidare från kvalspelet i Åmål i september väntade slutspel i Malmö i början av
november. Efter att med minsta möjliga marginal missat att ta sig vidare till kvartsfinal
(ett mål saknades) kunde Södermanland till sist placera sig på plats 10 av 24 deltagande
distrikt. Värt att notera är att Södermanland placerade sig före distrikt som Dalarna,
Skåne Småland och Västerbotten. En stark insats.

- Aktuellt i ledningsgruppen i Region Öst
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Ledningsgruppen träffas den 16/11 och kommer bland annat att diskutera ekonomi och
huruvida det ska genomföras en sportkonferens i regionens regi under våren eller ej.

- Ordförandekonferens SIF
Ordförande deltar, tillsammans med Lars-Axel Andersson, vid ordförandekonferens i
Stockholm den 19/11. På dagordningen står bland annat strategiarbetet med ”Svensk
ishockey 2017- 2022”, framtida ekonomiska krav och licensregler för elithockeyn,
anläggningsfrågan för fler ishallar och isytor samt distriktens och regionernas framtida
verksamhet och roll.

- Distriktsverksamheten och det fortsatta arbetet med Blå tråden 2.0
Under våren ska ordförande, tillsammans med styrelsen och föreningarna i distriktet,
föra en diskussion kring den samlade distriktsverksamheten och det fortsatta arbetet
med Blå tråden 2.0. Till detta fogas även uppdraget från föreningarna att se över
möjligheten och stödet för att införa någon form av ”Sörmlandsmodell” avseende U16
och distriktslagen.

§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 13 Mötet avslutas
Simon Persson förklarade mötet avslutat

Simon Persson, Vice Ordförande / Sekreterare

Annika Eriksson, Justeringsman

Lars-Axel Andersson
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