Protokoll fört vid Västerbottens Handbollförbunds styrelsemöte
Onsdag 18 maj 2016.

Närvarande: Fredrik Alm
Hasse Ekstrand
Jan-Olof Sjöström
Susanne Boström
Tomas Saalo
Katarina Eriksson
Frånvarande: Ulla Bergholm
Mattias Lundberg
Anna Lund
Jimmy Johansson

ordförande
kassör/sekr
v.ordf
ledamot
ledamot
utbildningsansvarig
ledamot
suppleant
ledamot
ledamot

§ 129.

Mötets öppnande. Fredrik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 130.

Dagordningen fastställdes.

§ 131.

Föregående styrelseprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 132.

Inkomna skrivelser genomgicks och lades till handlingarna.

§ 133.

Utgående skrivelser genomgicks och lades till handlingarna.

§ 134.

Ekonomi. Janne redogjorde för det dagsaktuella läget och det ser fortfarande bra ut.
Fredrik fortfarande orolig över att vi inte hör något från Wiiand på Svenska HF när det
gäller reclaimpengarna som Anna Lund säger att hon blivit lovad av honom!

§ 135.

Domare. Janne är lite orolig över påfyllningen av nya domare som vill satsa uppåt, han
är även orolig över ekonomin gällande domarprojekten.
Katarina vill så snabbt som möjligt få in datum för när vi kommer att ha Reg-domarkurs
så vi kan lägga ut alla kursdatum på hemsidan.

§ 136.

Ungdom. Hasse meddelade att han anmält både flickor och pojkar till Sverigecupen.
Styrelsen gick igenom resmöjligheter till Nyköping och kom fram till att det troligen blir
med tåg. Fredrik vill att VHF så snart som möjligt har möte med Per Höglund och
Magnus Hansson gällande resan till Nyköping. Inventering måste ske när det gäller
tröjor mm. Kansliet skickar ut till föreningarna om att VHF vill ha in kontaktuppgifter
på den som är Ungdomsansvarig i föreningen!

§ 137.

Tävling. Här blev det en lång pratstund om våra seniorserier och då framförallt U-21
damer. Fredrik uttryckte en stor irritation över att vissa föreningar väljer att spela U-21
istället för div 2. Detta är ett stort problem inför framtiden och detta vill han att vi tar upp
i samtal med NHF och VJHF.

§ 138.

Reclaim. Alicia redogjorde för sitt arbete, hon har varit på många skolor under våren
och nu har hon kontaktat lärarna/skolorna inför hösten. Syftet är att visa hur roligt det är
att spela handboll.
Alicia vill ordna en handbollsskola i augusti på Sjöfruhallen i Umeå
Anton har bl.a kontaktat asylboendet på Nydala för att ordna en prova på dag. Styrelsen
vill att han pratar med Ola på SISU om att få lite projektpengar till detta projekt:
Alicia meddelade även att dom jobbar mycket mot sociala medier mm.

§ 139.

Utbildning. Katarina meddelade att TS 1 nu är klar och att deltagarna gav betyget
klart godkänd kurs. Ny TS 1:a blir nog av med ev start i höst.
När det gäller TS 2 så är tanken att vi försöker starta upp den till hösten 2016.
Föreningar har hört av sig till kansliet gällande framtidens handbollsspelare och
Katarina fick uppdraget att kontakta Ola i GUIF men även så måste vi se till att övriga
föreningar får inbjudan till detta.

§ 140.

VHF:s årsmöte.
Som tidigare meddelats så håller VHF sitt årsmöte
Torsdag 9 juni kl 18.00, på Idrottens Hus, Dragonskolan. Kansliet har skickat ut inbjudan
till alla föreningar.

§ 141.

Div möten. Fredrik kommer att skicka ut datumförslag på när vi kan träffa Norrbotten
och Västernorrland/Jämtland gällande samarbete i framtiden.

§ 142

Avslutning. Fredrik tackade styrelsen för ett gott samarbete under verksamhetsåret
och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet

Ordförande
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Hasse Ekstrand

Fredrik Alm

