Norrbottens Handbollförbund
Protokoll styrelsemöte nr 8, 13 december 2020, Digitalt.
Närvarande: Elisabeth Vanhaniemi, Niclas Lundgren, Johan Sjöström, Gun-Britt Sandsten,
Jennie Viklund, Lena Vikberg.
Ej närvarande: Kerstin Markström
§ 80 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 81 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.
§ 82 Val av justerare
Mötet väljer Johan Sjöström till justerare.
§ 83 Föredragningslista
Enligt dagordning.
§ 84 Föregående protokoll
Föredras och läggs till handlingarna.
§ 85 Rapporter
a) Förbundsordförande
1) Covid 19, möte med SHF, direktiv med förtydligande till våra föreningar om de nya
direktiven.
2) Kommittéer i Handboll Norr
Fungerar i dagsläget lite olika och engagemanget av deltagarna är också olika. Vi är eniga
om att arbetet behöver nog hjälp att för komma igång och skapa ett större och bredare
engagemang. Viktigt att också uppdragen tydliggörs.
Distriktet, representation och uppdrag:
1. Beslutsgång, kommittéerna bereder ärenden och styrelsen beslutar.
2. Inventering av fler personer till kommittéerna, namnförslag beslutas av styrelsen.
3) Inom Handboll Norr, frågeställningar från Tävlingskommittén:
1. Hur ska vi arbeta framåt?
2. Vilka frågor ska vi arbeta med?
3. Vilka typer av roller behövs?
4) Distriktsträff inför nya Handboll Norr 20-12-01, tillsammans med Sture Gustafsson.
Stures material, bilaga. Vid nästa möte diskuterar vi frågan.
5) Inför årsmötet
1) Plan för att genomföra den nya regionindelningen och att tala med valberedningen.
2) Valberedning, styrelsen beslutar att en första kontakt med valberedning tas av vår
ordförande.

b) Utbildningskommitté
1) TS 1 distans, 13 deltagare sker digitalt. den fysiska träffen flyttas preliminärt till mars
2021.
2) Webbutbildningar RF-Sisu, kansliet ombesörjer det.
3) Distriktslag födda 2006
Styrelsen beslutar att Jonas Erkki-Nordberg får uppdraget som förbundskapten för
distriktslag, pojkar födda 2006. Ledare för distriktslag, flickor födda 2006 beslutar vi
på kommande möte.
4) Inställd Sverige Cup, angående mail från Västerbotten.
5) Möte med utbildningskontoret på SHF deltagande Elisabeth, Johan och Elenor
Fortsätter med ett nytt möte i januari där skall man konkretisera hur arbetet skall
fortgå.
6) Uppgradering för våra TS 1 instruktörer feb-2021, förfrågan skickas ut till befintliga
instruktörer kring intresse av att gå denna.
c) Ungdomskommitté
1) Arrangemang jan-mars 2021, avvaktar planering utifrån de kommande nya direktiven.
2) Gröna kortet, kommittén återkommer i frågan.
d) Tävlingskommitté
1) Status ungdom U13 och äldre, pausade serier tom 31/12.
2) Form för spel from 1 januari, Gun-Britt och Lena får i uppdrag att se över spel-form/schema.
3) Samsyn, minnesanteckning från mötet enligt bilaga 2.

e) Domarkommitté
1) Rapport kommitté, regionala gruppen har träffats två gånger, kommittén behöver fylla
på med namn och gärna från Malmfälten.
2) Webbutbildning, tas kommande möte.
f) Marknadskommitté
Punkten utgår.
g) Kansliet
Aktuellt läge:
1) Hemsidan, Styrelsen beslutar att hemsidan uppdateras gällande öppettider som tas bort
och kontakt sker i första hand via mail. Styrelsen beslutar att Johan får i uppdrag att
korrigera hemsidan.
2) Projektmedel för 2021, Ansökningarna att söka för 2021 öppnas 18 eller 19/1 -21. Som
brukligt gäller "först till kvarn" och stoppdatum är 31/10-21, för exempelvis TS1, TS2,
baskursen och domarutbildningar. Nytt för 2021 är att utbetalning av stödpengarna kommer
att betalas ut löpande en gång/månad istället för i efterhand. För att få intyg att man
påbörjat utbildning meddelar kursledaren SHF vilka som deltagit efter första kurstillfället.
3) Rapport från mötet med utbildningskontoret SHF, 10–11 december.
4) Handboll Fitness, Elenor återkommer med mer information.
5) Teams, Elenor ser över möjligheten till fler behöriga.
§ 86 Ekonomi
⦁ Ekonomisk rapport, Gun-Britt rapporterar ekonomiskt läge.

§ 87 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
§ 88 Verksamhetsplanering
Punkten utgår.
§ 89 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 90 Övergripande beslutsärenden styrelsen
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§ 91 Nästa möte
3/1 , via Teams.
§ 92 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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