Protokoll fört vid Västerbottens Handbollförbunds styrelsemöte
Onsdag 9 mars 2016.

Närvarande:
Fredrik Alm
Hasse Ekstrand
Jan-Olof Sjöström
Jimmy Johansson

ordförande
kassör/sekr
v.ordf
ledamot

Frånvarande:
Tomas Saalo
Susanne Boström
Ulla Bergholm
Anna Lundh

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

§ 93.

Mötets öppnande. Fredrik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 94.

Dagordningen fastställdes.

§ 95.

Föregående styrelseprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 96.

Inkomna skrivelser genomgicks och lades till handlingarna.

§ 97.

Utgående skrivelser genomgicks och lades till handlingarna.

§ 98.

Ekonomi. Hasse och Janne redogjorde för det dagsaktuella läget, Läget är fortfarande
gott!

§ 99.

Domare. Janne redovisadevad som sagts vid mötet i Stockholm med de domaransvariga från distrikten. Vidare rapporterade han att säsongen på seniorsidan har
gått på nåder, däremot i VYZ har det fungerat hyfsat bra.

§ 100. Ungdom. Kommande länslag har kommit igång och det verkar fungera bra.
Hasse gör ett utskick till föreningarna om att styrelsen vill ha en (1) representant från
varje förening som skall ingå i en ungdomskommitté för att vi skall få det att fungera
ännu bättre i framtiden.
§ 101. Tävling. Styrelsen uttryckte sin stora glädje över att Gimonäs segrade i div 2 damer
och därmed är berättigade att spela i div 1 damer kommande säsong, GRATTIS!
Hasse fick i uppdrag att gå igenom W-O-matcherna, helt klart enligt SHF:s
tävlingshandbok, 2:7 så skall lag som lämnar w-o förutom själva w-o-avgiften betala
reskostnader, antal mil x 100:-, och detta betalas till administrerande förbund.
Janne meddelade att VYZ spelas in i april.

§ 102. Reclaim. Vi saknar besked från SHF:s Anders Wiiand om hur mycket pengar vi
kommer att få ytterligare. Detta besked vill vi ha skriftligt och Anna Lundh får uppgiften
att kontakta Wiiand i detta ärende.
§ 103. Utbildning. Katarina lämnade in ett önskemål från NIU-instruktörerna om att få åka till
Sverigecupen 2016 i Nyköping. Styrelsen vill att Katarina gör en budget för detta och
redovisar denna vid nästa möte.
§ 104. VHF:s Ordförandemöte. Tyvärr inställt denna gång!
§ 105. VHF:s verksamhetskonferens. Sker på Scandic syd i Umeå Lördag 2/4-2016.
Hasse har skickat ut inbjudan/kallelse till berörda föreningar.
§ 106. Handboll i Norr. Denna konferens sker på Scandic Syd i Umeå Lördag 9/4-2016.
Tillresande från NHF och VJHF kommer på fredagskvällen den 8/4!
Hasse har skickat ut inbjudan/kallelse till NHF och VJHF samt till styrelsen.
§ 107. SHF;s ordförandekonferens. Hålls i Malmö 9-10/4-2016. Styrelsen har beslutat att
Anna Lundh representerar Västerbotten. Hasse har meddelat SHF.
§ 108. Medaljer. Förfrågan hade inkommit om att få tilldela E-ungdom medaljer/plaketter.
styrelsen beslutade att säga nej till detta och orsaken är bl.a att VHF arbetar med samma
rutiner som vår samarbetspartner i VYZ, Västernorrland/Jämtland. Inga medaljer
utdelas i D och E.
§ 109. Nästa möte, Bestämdes till Onsdag 6/4 kl 17.00.
§ 110. Avslutning. Fredrik tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet

Ordförande

……………………………………………………………

………………………………………………………

Hasse Ekstrand

Fredrik Alm

