SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 6
Dag och tid:

Måndag den 19 mars 2018, kl 18.00-19.30

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

Annika Eriksson, Simon Persson, Lars-Axel Andersson, AnnCharlotte Johansson, Göran Hellström, Patrik Svensson och Robert
Sjöström

Frånvarande:

Thomas af Bjur, Inga-May Forslund

§1

Mötets öppnande
Vice Ordförande Simon Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Simon Persson och som justerare Patrik Svensson och AnnCharlotte Johansson

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes till den dagordningen som skickades ut som kallelsen till mötet.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§5

Ekonomisk rapport
Informtation från Annika och Simon om det ekonimiska läget. Stautsen är att vi följer
den senaste prognosen där det pekar på ett litet överskott.

§6

Förbundets resurser kopplat till samverkan inom Region Öst
Punkten flyttas till nästkommande styrelsemöte.

§7

Planering inför distriktsmötet
Diskussion om uppläghget för arbetete inför Distriktsmötet i juni. Genomförandet
kommer ske på samma sätt som tidigare år med att respektive kommitte skriver VB och
VP samt att Simon sammanställer kompletten. Simon kommer skicka ut tidsplan.
Motioner senast inkomma 9 april till distriktsstyrelsen.

§8

Utlysning av nominering till Årets spelare och Årets eldsjäl
Beslut: Funktionärskommittén nominerar Årets Domare och Disktriktslagskommittén
Årets spelare för tjejer och killar. Nyhet publicerar på hemsida samt i sociala medier om
att föreningarna nominerar Årets Eldsjälv. Beslut av styrelsen kommer ske vid mötet i
maj.
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§9

Fastställande av datum för träff med distriktets föreningar
Beslut: Att kalla till träff med föreningarna den 24 el 25 april för utvärdering av
säsongen för vad som gått bra och vad som behöver justeras.

§ 10 Den fortsatta hanteringen av Södermanlandsakademin
Beslut: Att teckna avtal med Akademin för innevarande säsong (tom 30/4 2018) samt
att starta upp process för översyn om hur detta ska hanteras kommande säsong.
§ 11 Rapport från Förbundets kommittéer
- Utbildningskommittén (Patrik)
2 anmälda till central DI utbildning för att få fler utbildade instruktörer. I övrigt så
kommer en JS1 genomföras 13-15 april i Södertälje samt Träningslära 1 12-13 maj i
Södertälje.
- Tävlingskommittén (Lars-Axel)
Slutför serier just nu men problem då många matcher som varit uppskjutna. Tyvärr har
det i några lägen varit dålig respekt mellan lag och föreningar att genomföra matcherna
vid rätt speldatum.
- Disciplinkommittén (Lars-Axel)
Nått fall ytteligare men har varit på en bra nivå under säsongen vilket är positivt.
- Funktionärskommittén (Robert)
Inget att rapportera då säsongen gått mot sitt slut.
- Marknadskommittén (Göran)
Säsongen har gått på ett bra då vi ökat intäkter från föregående säsong. Arbetet forsätter
med arbetet för kommande säsong med våra partners.
- Distriktslagskommittén (Thomas)
Camper för spelare födda 03 genomförd och sommartruppen uttagen. Sista
förberedelserna för Stålbucklan genomförs nu under veckan inför kommande turnering
under påskhelgen i Sundsvall.
§ 12 Rapport från Ordförande
Punkten flyttas till nästkommande styrelsemöte.
§ 13 Övriga frågor
Materialavtal CCM
Simon rapporterade från första möte med CCM för ett kommande avtal.
Sammanställning till Svenska Ishockeyförbundet
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Annika lyfte att respektive styrelseledamot måste inkjomma med uppgifter för den
sammanställning på förbundet som ska skickas in till Svenska Ishockeyförbundet.
Nästa möte
Förslag från styrelsen är 11 april
§ 14 Mötets avslutande
Simon Persson förklarade mötet avslutat

Simon Persson, Sekreterare

Ann-Charlotte Johansson

Patrik Svensson, Justeringsman
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