Protokoll fört vid Västerbottens Handbollförbunds styrelsemöte
Onsdag 13 januari 2016.

Närvarande:Fredrik Alm
Hasse Ekstrand
Jan-Olof Sjöström
Jimmy Johansson
Anna Lundh
samt
Katarina Eriksson

ordförande
kassör/sekr
v.ordf
ledamot
ledamot
Utb-ansvarig

Frånvarande:
Tomas Saalo
Susanne Boström
Ulla Bergholm
Mattias Lundberg

ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

§ 60.

Mötets öppnande. Fredrik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 61.

Dagordningen fastställdes.

§ 62.

Föregående styrelseprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 63.

Inkomna skrivelser genomgicks och lades till handlingarna.

§ 64.

Utgående skrivelser genomgicks och lades till handlingarna.

§ 65.

Ekonomi. Hasse och Janne redogjorde för det dagsaktuella läget, VHF har mycket
pengar att förvalta bl.a Reclaim, men det ser fortfarande bra ut!
Jan-Olof och
Fredrik håller i sökande av bidrag inför 2016.

§ 66.

Utbildning, Katarina nöjd med TS 1-starten.
NIU-gruppen träffas torsdag 14/1, det är 8 pojkar och 7 flickor som sökt.

§ 67.

Domare. Janne redogjorde för vad som händer i VYZ och i U-SM samt hur det
rullar på i seniorserierna, samt att det är flera nya par på gång!
Tyvärr så är det fortfarande svårt/dåligt med domare uppe i malmfälten, här måste
till en förändring.

§ 68.

Ungdom. Katarina meddelade att det blir ett matchläger i Robertsfors den 6/2 för
A-flickorna, det är Sikeå, Guif, Boden samt ev Sävar som deltar.
Nordmaling har bokat hall den 13-14/2, om det blir Norrlandssammandrag för A- och
B-ungdom. VHF har skickat ut frågan till Norrbotten och Västernorrland/JH.
Anders Rietz har meddelat att han är villig att ta ansvaret för F-02, möte med honom
kommer att ske snarast möjligt.

Katarina skickar in en skrivelse angående shorts.
§ 69.

Tävling. VYZ rullar på och seniorserierna fungerar väl.
U-DM spelades i Nordmaling, som gjorde ett mycket bra arrangemang.

§ 70.

Reclaim. Fredrik har under dagen, tillsammans med Niclas Bromark, haft möte med
Alicia Nilsson-Rådeström angående en anställning på 75%.
Styrelsen beslutade att säga ja till detta. SISU blir arbetsgivare.
Fredrik och Niclas kommer att träffa Anton Nilsson torsdag 14/1 för att höra efter om
han är intresserad/lämplig att jobba 25%.
Anna meddelade att det ser bra ut i IFK Umeå, 1 C-pojklag samt D- och E-ungdom
finns. Anna vill även starta ett handbollsdagis på Ersboda!
18/1 skall ett möte ske mellan Anna, Fredrik och Niclas Bromark.

§ 71.

Hemsidan. Fredrik har gjort om hemsidan allt bör vara klart under veckan.
SHF åtgärdar nyhetsflödet.

§ 72.

Nya stadgar. Fredrik har jobbat fram och justerat VHF,s stadgar, styrelsen gick
igenom förändringarna och tyckte det verkade bra. Nu tar vi upp detta på ordförandemötet den 10 mars och sedan tar vi upp detta på årsmötet i juni.
Styrelsen skriver en motion till årsmötet, Fredrik fixar detta!

§ 73.

Verksamhetskonferensen. Styrelsen beslutade att årets verksamhetskonferens skall
ske Lördag den 2 april 2016.
Hasse bokar lokal och skickar ut kallelse.

§ 74.

Nästa möte, Bestämdes till Onsdag 10/2 kl 17.00.

§ 75.

Avslutning. Fredrik tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet

Ordförande

……………………………………………………………

………………………………………………………

Hasse Ekstrand

Fredrik Alm

