SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll – STYRELSEMÖTE Nr 2
Datum och tid:

Måndag 16 september 2019 klockan 18:00 – 19:30 (cirka)

Plats:

Scaniarinken

Kallade styrelse:

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

Adjungerad:

Inga-May Forslund

§1

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

§2

Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Anne Johansson och som justerare Robert Sjöström.

§3

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

§4

Föregående protokoll
Rättelse: Diciplinansvarig säsongen 19/20 är Lars-Axel Andersson

§5

Ekonomi (Tony Sandberg)
Tony gick igenom den sedan tidigare utsända kontoplanen. Tony kommer att ta fram ny rutin
för attestordninng och tydliga de principer som ska gälla. Mötet beslutade att fastställa
arvodet till 3000 kr för var och en av styelsens ledamöter under innevarande verksamhetsår.

§6

Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan
- Utbildning (Patrik)
Kurser för säsongen är upplagda på vår hemsida.
2 Grundkurser inbokat i sept/okt, 20 personer anmälda till den första utbildningen.
1 BU i september
1 JS1 i slutet av mars
- Disciplin ( Lars-Axel)
Inget att rapportera.
- Tävling (Lars-Axel)
- Endast 9 lag anmälda till serie i U9, dikussion fördes kring verkan ocrsak att det är så få anmälda.
- Marknad (Vakant )
Styrelsen efterlyser kandidater för detta uppdrag.
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- 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.
- SIF-projekt – behålla flickor 10-14 år (AnnCharlotte/Anne)
Ansökan inskickad
- Distriktslag (Anne/Lars-Axel)
Så snart som möjligt efter TV pucken görs en analys av årets organisation och planering inför 2020
startar.
- Region Öst (L-G)
Inget att raportera pga att mötet flyttats fram.
§7

Övriga frågor

§8

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte måndag 14 oktober.

Lars-Göran Gustafson, Ordförande

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

Robert Sjöström Justerare

_____________________________________

Anne Johansson, Sekreterare

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

