SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll – Styrelsemöte nr 5 20 Januari 2020
Datum och tid:

Måndag 20 januari 2020 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

Frånvarande:

Patrik Svensson, Lars Andersson, Inga-May Forslund, Tony Sandberg

§1

Mötets öppnande

§2

Val av sekreterare och justerare

AnnCharlotte Johansson och Anne Johansson
§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickad dagordning
§4

Föregående protokoll

Inget att invända mot föregående protokoll
§5

Ekonomi (Tony)

Ekonomin ser mycket bra ut. Första året som TV-pucken inte går minus.
§6

Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan
- Utbildning (Patrik)
- Återstår ngn kurs att utföra i slutet av april. Ev en kurs i maj månad.
- Disciplin/Tävling (Lars-Axel)
- Få ärenden inom vårat förbund.
- Marknad (Alla)
- Inget nytt att rapportera från marknad. CCM återstår 1 år på avtalet, även Clean-Drinks avtal löper på
ytterligare 1 år.
- Funktionär (Robert)
- Tillsättningen har rullat på, domarna inom regionen har skött sig exemplariskt.
- Distriktslag (Anne/Lars-Axel Patrik)
- Möte med distriktslagskommitten kommer att hållas på måndag 27/1.
- Region Öst (Regionsförbund/sportkontor) L-G
- Allt är inte i nuläget utrett, bla så är stadgarna inte satta ännu. Vi vill fortfarande bilda ett
regionförbund. Ordförande Lars-Göran har haft personligt kontakt med alla ordföranden i vårat
distrikt ( dock ej Nyköping).
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- Ett beslut är taget i styrelsen på dagens möte att vi vill bilda ett regionsförbund ihop med Uppland,
Gotland, Stockholm.
§7

Övriga frågor
Vi har besvarat hockeyettans enkät till förbundet.
Årsmötets datum sätts till den 8/6 kl 18:30 i Scaniarinken.
•

Det är viktigt att samtliga styrelsemedlemmar deltager på mötet )

•

Senast den 14/4 måste en kallelse läggas upp på hemsidan.

•

Datum för motioner ska inkomma 2 månader innan mötet hålls.

•

22/5 Ska förvaltningsberättelsen samt valberedningens förslag till styrelse ligga uppe på
vår hemsida.

•

Årets eldsjäl – Utskick sker i början av april månad – svar ska inkomma under mitten av
maj månad:

•

§8

Nomineringarna för: Årets domare, Årets spelare kille/tjej utses inom förbundet.

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte måndag 17 Februari 2020.

Lars-Göran Gustafson, Ordförande

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

Anne Johansson, Justerare

__________________________________

AnnCharlotte Johansson, Sekreterare

__________________________________

