SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll – STYRELSEMÖTE Nr 1
Datum och tid:

Måndag 19 aug 2019 klockan 18:00 – 19:30 (cirka)

Plats:

Scaniarinken

Kallade styrelse:

Lars-Göran Gustavsson Lars-Axel Andersson, AnnCharlotte Johansson,
Anne Johansson, Patrik Svensson, Robert Sjöström Tony Sandberg

Adjungerad:

Inga-May Forslund

Övriga kallade till detta möte: Jim Karlsson valberedningens ordförande

§1

Mötets öppnande
Lars-Göran Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes AnnCharlotte Johansson och justerare Anne Johansson.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes till den dagordning som skickats ut som kallelse till mötet.

§4

Föregående protokoll
Ser över datum för styrelsemöten så att alla kan närvara. Ev kommer datum att ändras
framöver.

§5

Valberedning (Jim Karlsson)
I egenskap av ordförande för valberedningen så presenterade Jim Karlsson (sammankallande)
valberedningens roll och tänkta upplägg för säsongen.

§5

Ekonomi (Tony Sandberg)
Tony ( förbundets kassör ) gick igenom hur vi ska ändra på kontoplanen. Viktigt att vi kan se
skillnad på TV-puckstrupperna för tjej- resp killtrupperna. Tony får fria händer att styra upp en
ny mer överskådlig kontoplan samt kostnadställen.

§6

Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan
- Utbildning (Patrik)
Kurser för säsongen är upplagda på vår hemsida.
2 Grundkurser inbokat i sept/okt
1 BU i september
1 JS1 i slutet av mars
- Disciplin ( Lars-Axel & Inga-May )
Lars-Axel Andersson är ansvarig för disciplin säsongen 19/20.
Inga-May är administratör för disciplinärenden i TSM för säsongen 19/20.
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- Tävling (Lars-Axel)
Inget att rapportera i nuläget
- Marknad (Vakant )
Vi behöver få in någon som är ansvarig för området. Förslag på hur vi ska kunna få in en person som
kan komma att sälja åt förbundet.
- Funktionär (Robert)
Robert presenterade sitt upplägg med kurser inför säsongen. DAIF – utbildning v 35. UD 1 och UD2
utbildningar är på gång, samt föreningarnas båsutbildningar för funktionärer. Vi har personer som sökt
till våra utbildningar uppifrån landet.
- Samsyn Södermanland (Anne)
Denna ligger nere från SISU´s sida.
- SIF-projekt – behålla flickor 10-14 år (AnnCharlotte/Anne)
Anne håller på att skriva ihop en ansökan till förbundet.
- Distriktslag (Anne/Lars-Axel)
Dålig representation från flera olika föreningar i distriktet. Något som vi som förbund måste ta till oss
av och lägga på kommande utbildningar för våra föreningar och tränare.
- Region Öst (L-G)
Separat protokoll från Region Östs möte har Lars-Göran skickat ut.
På kommande möte kommer man bla ta upp sportkontorsfrågan. Vi representeras av Lars-Axel
Andersson, Anne Johansson och Lars-Göran Gustavsson kommer medverka på kommande möte.
§7

Övriga frågor
Södermanlands Ishockeyförbund har bjudit in alla föreningars ordföranden till ett möte onsdag 21/8. LarsAxel Andersson och Lars-Göran Gustavsson kommer att hålla i mötet. En av frågorna som vi vill lyfta är
hur de ställer sig till indelningen av sportkontor.
Justera mötesdagar till måndagar from: v38 (16/9), v42 (14/10), v46 11/11, v50 (9/12).
Arvodesfrågan för Ordförande i funktionärskommiten togs upp. Stockholm får ersättning från Region Öst
för att utföra domartillsättningen. Lars-Göran får uppdraget att ta kontakt med Stockholm för att få
tillgång till avtalet och vad som står i det.
Distriktslagskommitten kommer framgent att ta tag i frågan kring tränare och arvoderingsfrågan för att få
det jämnställt.
Planerat för vår egna OVR-kurs den 24/9 i AXA.

§8

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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Nästa styrelsemöte måndag 16 september.

Lars-Göran Gustafson, Ordförande

------------------------------------------------------------

Anne Johansson, Justerare

_____________________________________

AnnCharlotte Johansson, Sekreterare

-------------------------------------------------------------

