SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 4
Dag och tid:

Måndag den 15 januari 2018, kl 18.00-19.30

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

Annika Eriksson, Thomas af Bjur, Simon Persson, Lars-Axel
Andersson, Ann-Charlotte Johansson, Göran Hellström, Patrik
Svensson och 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 Lars-Axel Andersson

§3

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

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Ekonomisk rapport
Ekonomiska resultatet gicks igenom och diffrenser mot lagd budget granskades för att
säkerställa att resultet kommer vara positivt vid bokslut.

§6

Ekonomiska rutiner
Annika informerade styrelsen om rutiner kring attester och utgifthanterings.

§7

Samsyn Sörmland – den fortsatta processen
Information angående möte med övriga idrottsförbund kommer ske 14-15 april.
Förbundet kommer att representeras av distriktsordförande, vice ordförande, ordförande
i tävlingskommittén samt ledamot Ann-Charlotte Johansson.

§8

Hyra av slipmaskin
Beslut: Styrelsen beslutar att köpa ut slipmaskinen till en kostnad av 12x månadshyran
efter att avtalet löper ut 2018-04-30.

§9

Avsiktsförklaringen – efterlevnad i distriktet
Diskussion om hur detta efterlevs samt vilka för och nackdelar det kan vara då uttagning
till hockeygymnasiet sker redan i januari.

§ 10 Rapport från Förbundets kommittéer
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- Utbildningskommittén (Patrik)
JS1 är plannerad i april i Södetälje 13-15 april i övrigt inget nytt att rapportera.
- Tävlingskommittén (Lars-Axel)
Seriespelet går enligt plan. När det kommer till DM så har vi i år tyvärr bara kunna
genomföra en åldersgrupp i cupformat. Det var U13 som genomfördes i Eskisltuna. För
övriga åldersgrupper där inte cup genomförts har det skett sena avhopp efter att
lottningen skett. Det har gett väldigt få matcher. Detta kommer vara en punkt som
kommer avhandlas på seriemötet efter säsongen med föreningarna.
- Disciplinkommittén (Lars-Axel)
Tyvärr har det varit ett antal fall under säsongen som krävt mycket tid för insammling
av informaiton för att kunna göra en så korrekt bedöming som möjligt i respektive
ärende.
- Funktionärskommittén (Robert)
Ingen uppdatering på grund av Roberts frånvaro vid mötet
- Marknadskommittén (Göran)
Arbete pågår med befintliga sponsorer för eventuella förlängningar. Möte med
föräldragruppen för Stålbucklan kommer vara den 28 januari för om det finns möjlighet
att få in sponsorer till laget för turneringen i slutet av mars.
För CleanDrink Cup pågår det fortsatt arbete med att få till ett 4:e lag till turneringen i
början av mars.
- Distriktslagskommittén (Thomas)
Camper för TV-puckslaget Team 03 startar nu i 3 februari med en träff i Åker. För
Stålbuckalan är truppen uttagen och förberedelsearbetet pågår inför turneringen som
spelas i slutet av mars i Sundsvall.
§ 11 Rapport från Ordförande
Thomas informerade styrelsen om statusen i följande punkter
- Södermanlandsakademin
- Samordning av resurser inom Region Öst
- Arbetsgrupp förbättrat försäkringsskydd för domare
- SIF’s breddkommittée
§ 12 Övriga frågor
-Översyn arvoden
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Thomas och Simon får i uppdrag till nästa styrelsemöte att genomlysa arvoden och
nivårerna i ersättningsblanketten för att kunna besluta inför budgetarbetet kommande
säsong.
-Reklam på domarnas tröjor
Grunden i detta är att Södermanlands Ishockeyförbund äger all reklamplats på
matchkläder för domarna.
§ 13 Mötet avslutas
Thomas af Bjur förklarade mötet avslutat

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Lars-Axel Andersson, Justeringsman
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