SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 7
Dag och tid:

Måndag den 23 april 2018, kl 18.00-19.30

Plats:

Scaniarinken, Södertälje

Närvarande:

Thomas af Bjur, Annika Eriksson, Simon Persson, Lars-Axel
Andersson, Ann-Charlotte Johansson, Göran Hellström, Patrik
Svensson och Robert Sjöström, Inga-May Forslund

Frånvarande:
§1

Mötets öppnande
Ordförande Thomas af Bjur hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Simon Persson och som justerare Lars-Axel Andersson

§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 Thomas, 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
Sammanställning av aktuellt läge i respektive distrikt är genomfört och inskickat till
förbundet centralt. Arbete fortskrider för översynen.

§7

SIF projekt – behålla flickor 10-14 år
Ann-Charlotte informerade styrelsen om det arbete som nu försöker startas igång med
projekt mellan disktrikt och föreningarna att behålla flickorna i verksamheten. Nästa
steg blir att jobba fram en projektplan.

§8

Planering inför distriktsmötet
Underlag till samtliga är utskickat för att Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan
och ska vara klart till vecka 19.

§9

Fastställande av datum för ordförandekonferens
Ordförande konferens kommer att hållas den lördagen den 1 september i Södertälje.
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§ 10 Materialavtal CCM
Beslut: Att förlänga avtalet med CCM med 3 år.
§ 11 Södermanlandsakademin
Beslut: Efter utvärdering kommer Södermanland inte använda sig av extern part för
spelarutbildningar under kommande verksamhetsår.
§ 12 Rapport: Förbundets kommittéer
- Utbildningskommittén (Patrik)
JS1 genomfördes i mitten av april med got deltagande och bra feedback. Detta var sista
utbildningen detta verksamhetsår. Nästa kurs är Träningslära som genomförs i maj.
- Tävlingskommittén (Lars-Axel)
Utvärdering av säsongen som varit, kommer att genomföras inom kort för att kunna få
in återkoppling för att kunna förbättra verksamheten kommande säsong.
- Disciplinkommittén (Lars-Axel)
Ett ärende kvar att skicka ut beslut. Totalt har endast 4-5 ärenden hanteras under
säsongen vilket är väldigt gott.
- Funktionärskommittén (Robert)
U16 turnering kvar nere i Nyköping att genomföras för domarna. Planering har startat
för kommande säsong. Vad som är viktigt för framtiden är föreningarnas arbete med
utbildning och rekrytering av domare inklusive DAIF:arens roll.
- Marknadskommittén (Göran)
Ny partner inför Stålbucklan blev Södermanlandsakademin.
- Distriktslagskommittén (Thomas)
Resultatet i Stålbucklan blev väldig positivt med en slutlig 4:e plats.
Sommartrupp och planering för TV-pucken 2018 ligger ute på hemsidan.
§ 13 Rapport från Ordförande
Thomas informerade styrelsen om status på aktuella frågor inom SIF, Region Öst och
distriktet.
§ 14 Övriga frågor
-EC Rebels HC
En ny förening är begärd att få starta, information från SIF inväntas.
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-70 års jubileum
Beslut: Att ge Marknadsansvarig uppdrag att återkomma till styrelsen med plan för ett
eventuellt firande.
-Kalendarium 18/19
Frågan väcktes hur möteskalender ska se ut kommande säsong.
§ 15 Mötet avslutas
Thomas avslutade mötet.

Thomas af Bjur, Ordförande

Simon Persson, Sekreterare

Lars-Axel Andersson, Justeringsman
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