SÖDERMANLANDS
ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll – STYRELSEMÖTE
Datum och tid: Måndag 17 februari 2020 klockan 18:00 – 19:30
Plats:

Scaniarinken

Närvarande:

Lars Gustafsson, Anne Johansson, Patrik Svensson, Ann-Charlotte
Johansson, Tony Sandberg

Mötets öppnande
Öppnades av Lars-Göran

Val av sekreterare och justerare
Tony resp Ann

Fastställande av dagordning
Godkändes

Föregående protokoll
Godkändes. Kommentarer:
Vi har ett år kvar på avtalen med CCM och Cleandrink.
Regionförbundets stadgar är klara, troligtvis måste vi justera våra stadgar.
Årsmötet är bokat till den 8/6. Senast den 14/4 måste kallelsen skickas ut.

Ekonomi
Läget ser bra ut, ekonomin är i balans.
Förslag att skapa en fond med hjälp av överskottet. Kan användas som buffert för
alla andra förändringar som sker, på grund av Regionförbund, Hockeykontor med
mera. Till exempel för Gotlandsresor (om bidraget försvinner) eller som stöd till Tre
kronors hockeyskola (där stödet för centrala utskick verkar försvinna).
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SÖDERMANLANDS
ISHOCKEYFÖRBUND
Rapport: Förbundets ansvarsområden och externa
samverkansorgan
Utbildning
Utbildningsspecial för Järna som missat i sin utbildningsplan.
JS1 i mars, Troligen 30 personer.
Disciplin/Tävling
DM cup för U12 i år. 6 lag möts i Järna i mars.
För U13-U15 så gör 1:an och 2:an i serien upp om DM-titeln
SSK anmälda till pojk-SM för U16
Funktionär
Distriktslag
Camper planeras för respektive lag under våren. Tränare är klara för båda lagen.
Ann blir lagledare för tjejlaget och Lars-Axel för killaget.
Lars-Axel och Patrik letar materialförvaltare till lagen.
Samtliga ledare får samma ersättning, 15 000 kronor. Reseersättning får de efter
avstämning med resp lagledare.

Region Öst (Regionsförbund/sportkontor)
Stadgarna är klara. Vid vårt årsmöte skall vår representant och suppleant utses.
Vi bildar Hockeykontor tillsammans med Uppland. Enligt Patrik kommer förbundet
sluta med de centrala utskicken till 6-7 åringar om Tre Kronors Hockeyskola. Förslag
att låta Hockeykontoret ta över detta. Från workshoppen som hålls med föreningarna
så finns fler förslag på uppgifter till Hockeykontoret. Tony gör utkast till behov och
cirkulerar inom styrelsen

Årsmöte
Resp ansvarig skriver sin del av verksamhetsberättelsen.
Resp ansvarig skriver sin del av verksamhetsplanen.
Patrik sammanställer. Deadline slutet i april, 30/4.

Övriga frågor
Lars informerade om valberedningens arbete.
Robert, Patrik, Lars-Axel har ett år kvar
Valberedningens nuvarande förslag är
Ordf Martin Lyckström. Lasse G som stödresurs utanför styrelsen.
Tony, Ann, Ann-Charlotte för omval

Mötet Avslutades kl 19:30
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