SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 6
Dag och tid:

Måndag den 6 mars 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, Patrik
Svensson, Inga-May Forslund

Frånvarande:

Robert Sjöström

§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 Annika Eriksson

§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

Ekonomisk rapport
Annika gick igenom aktuellt läge och ny körning kommer av resultatet kommer senare i
veckan. De tidigare progrnoserna gäller fortfarande att budgeten kommer hålla för
säsongen.

§6

Ordförandekonferens 2017
Prelminära datum som jobbas efter för en konferens är den 28-29 april eller den 5-6
maj. Konferensen kommer att vara på Quality Park Hotell i Södertälje. Kallelse kommer
skickas ut till föreningarnas ordförande samt sportansvarig.

§7

Arrangörskap slutspel TV-pucken 2017
Nyköping Hockey ihop med SSK och Södermanland har ansökt om att arrangera
finalspelet i TV-pucken 2017.

§8

Sweden Hockey Games – regional utveckling
Göran, Thomas och Lars-Axel var nere i Göteborg och träffade Frölunda för att få
information om hur dom jobbade med övriga föreningar i disktriktet. Mötet var väldigt
givande och mycket av det som görs inom Södermanland ligger i samma linje som
presenterades på mötet.
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§9

Södermanland Winter Trophy 2017
Turneringen genomfördes med att man fyllde ut med ett pojklag för att få ett 4:e lag.
Arrangemanget gick helt enligt plan.

§ 10 Förbundets kommittéer
Tävling
Tre Kronor Hockey Cup kommer att genomföras kommande helg på lördag den 11 mars
i Gnesta.
Ett efter-säsongs möte kommer hållas efter säsongen för att få in feedback på hur
klubbarna ser på serieverksamheten för att kunna utveckla och göra jsuteringar i god tid
innan nästa säsongs seriespel.
Diciplin
Inga punkter detta möte.
Utbildning
Jim, Patrik och Simon kommer deltaga på DI utbildning i Stockholm den 1-2 april
Funktionär
Några matcher återstår att tillsätta dommare, bla kvalspel för Division 3 samt play off
för J18. I övrigt inget att rapportera ytterligare på dagens möte
Marknad/Cup
Inget övrigt att rapportera på dagens möte
§ 11 Nominering till Svenska Ishockeyförbundets styrelse 2017-2019
Beslut: Styrelsen föreslår att nominera Thomas för val till i Svenska
Ishockeyförbundets styrelse. Thomas af Bjur deltog ej i beslutet.
§ 12 Rapport från Ordförande
Thomas informerade om följande punkter:
- SIF förbundsstämma 2017
- Arbetsgrupp kring förbättrat försäkringsskydd för domare och spelare
- Stålbucklan 2017
- Utvecklingscamper våren 2017
- Aktuellt från ledningsgruppen Region Öst
§ 13 Övriga frågor
TSM
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Annika föreslår att vi ska arragera en utbildning för föreningarna i faktureringsmodulen
i TSM under starten av nästa säsong. Beslut: Att denna utbilning arrangeras för
föreningarna tidig höst nästa säsong.
§ 14 Mötet avslutas
Thomas af Bjur förklarade mötet avslutat

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Annika Eriksson
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