SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll – STYRELSEMÖTE Nr 3
Datum och tid:

Måndag 14 oktober 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

Frånvarande:

Tony Sandberg, Robert Sjöström

§1

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

§2

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

§3

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

§4

Föregående protokoll
Det fanns inget att tillägga gällande föregående protokoll

§5

Ekonomi (Tony Sandberg)
Styrelsen fastställer Tonys utskickade förslag till attestordning. Ekonomin är för övrigt enligt
plan.

§6

Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa samverkansorgan
Utbildning (Patrik)
Första grundkursen löpte ut väl. Till kommande Grundkurs nu i helgen 19-20 oktober är det i nuläget 35
personer anmälda. Till BU1:an har det i nuläget inkommit 40 anmälningar.
Disciplin (Lars-Axel)
Lars-Axel informerar om att vi inte har kommit igång med säsongen riktigt, därav inget att rapportera in.
Tävling ( Lars-Axel )
Ett tävlingsmöte har genomförts där ca ett 40 tal personer från våra föreningar medverkade.
DM kommer inte att genomföras i cupform mer än för U12 ( 08 ). Det är 6 lag anmälda till den 14-15/12.
Prel.arena är Scaniarinken
För U13, U14 och U15 avser man efter färdigspelad serie låta 1:an möta 2:an i serien mötas i en DMmatch istället för i ett cupupplägg som tidigare. U16 har endast 1 lag anmält i nuläget.
Distriktslaget: allt är klart med planeringen inför avresan till Leksand för båda trupperna. Scania går in
och sponsrar båda distriktslagen med bussresan till TV-pucks finalen.

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Marknad (Alla)
Styrelsen avser tillsätta en specifik person som enbart ska arbeta med vår marknadsföringsdel åt
förbundet. Ett beslut togs av styrelsen på att annonsera ut att vi söker hen för den här rollen på vår hemsida
inom kort
Funktionär (Robert)
Frågan kom från FK om att ha ett möte inför kommande års verksamhetsbeskrivning och bjuda in
ansvariga från klubbarna att medverka. Frågan har uppkommit då man från några föreningar har haft
funderingar kring kostnaden för utbildningen av Båsfunktionärer samt Domarutbildningen som genomförs
för föreningsdomare.
SIF-projekt – behålla flickor 10-14 år (AnnCharlotte/Anne)
Inget att rapportera i nuläget – Anne Johansson återkommer med mer info inom kort
- Distriktslag (Anne/Lars-Axel)
Efter att TV-puckens slutspel är spelat kommer ett avstämningsmöte att äga rum för alla involverade
ansvariga kring TV-pucken i förbundet. Avsikten är att utvärdera upplägget och fördelningen av
arbetsuppgifter inför den här säsongens TV-puckstrupper.
- Region Öst (L-G)
- Planen var att ha ett gemensamt sportkontor från början, men landar i nuläget i ett förslag på 2
sportkontor. Ett möte planeras att genomföras med Upplands Ishockeyförbund.
§7

Övriga frågor
Förslag på att gå ut och äta julbord inom styrelsen togs upp. Förslaget klubbades igenom. Återkommer
angående datum och plats framöver.
Utöver ovan förslag har inga övriga frågor inkommit.

§8

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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Nästa styrelsemöte är måndag den 11 november 2019 på AXA.

Lars-Göran Gustavsson, Ordförande

-------------------------------------------------Anne Johansson, Justerare

---------------------------------------------------AnnCharlotte Johansson, Sekreterare

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