SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 5
Dag och tid:

Måndag den 6 februari 2017, kl 18.00-19.30

Plats:

Södermanlands Kansli, Scaniarinken Södertälje

Närvarande:

Lars-Axel Andersson, Simon Persson, Ann-Charlotte Johansson,
Göran Hellström, Annika Eriksson, Thomas af Bjur, Robert
Sjöström, Patrik Svensson, Inga-May Forslund

Frånvarande:
§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

Ekonomiska rutiner och arbetsformer inom styrelsen
Diskussion kring hur vi säkerställer bra rutin kring frågor som måste hanteras snabbt
inom styrelsen.

§6

Ekonomisk rapport
Resultatet följer den lagda budgeten och det är inga avvikelser att rapportera.

§7

Föreningsutveckling
Styrelsen beslutar att projektet med föreningsutveckling stängs pga bristande
engagemang och intresse från för många föreningar.

§8

Fastställande av datum för styrelsemöten våren 2017
6 mars
7 april
8 maj (förlängt möte)
1 juni (Årsmöte)

§9

Rapport från Förbundets kommittéer (Samtliga)
Utbildning
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Plannering för JS1 och Träningslära i april och maj. DI utbildning 1-2 april kommer att
vara i Stockholm.
Tävling
Tyvärr var DM U12 tvunget att ställas in även fast det var förankrat från Svenska
Ishockeyförbundet. Anledningen till att arrangemanget var tvungen ställas in var att det
blev förkort varsel med att få en förening att arrangera DM-cupen.
Positivt har varit under säsongen att lag från närliggande disktriken deltagit i
serieverksamheten.
Diciplin
Fungerar väldigt bra över lag och det finns några små saker gällande vissa
administration.
Funktionär
Säsongen lider mot sitt slut. Det som är ett litet orosmoln är alla matcher som är
uppskjutna och måste planeras in i kalendern. DAIF träff kommer ske under våren.
Marknad/Cup
Arbetet med Winter Throphy pågår, tyvärr har Norge hoppat av så arbete pågår för att få
in ett 4:e lag till turneringen.
§ 10 Rapport från Ordförande
Thomas informerade styrelsen om statusen på följande punkter:
- Arbetsgrupp kring förbättrat försäkringsskydd för domare och spelare
- Stålbucklan 2017
- TV-pucken 2017
- Utvecklingscamper våren 2017
- Aktuellt från ledningsgruppen Region Öst
- Distriktsverksamheten och det fortsatta arbetet med Blå tråden 2.0
§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor att hantera i mötet.
§ 12 Mötet avslutas
Thomas af Bjur förklarade mötet avslutat
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Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Göran Hellström
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