
STYRELSEPROTOKOLL Volleybollklubben Westan 

 

Datum 20-11-02 

Kallade Ann-Charlott Järnström, Ana Sanz, Bittan Lundström,  

 Martin Lindquist, Vladimir Vujic, Christina Jannesson 

  

Mötets öppnande 

 Ann-Charlott Järnström öppnade mötet. 

Val av justeringsman 

 Ana Sanz valdes till justeringsman. 

Uppföljning av fg styrelsemöte 20-09-28 inkl. aktivitetsplan 

o Digitala idrottsböcker klart. 

o Trygga möten  

o Ann-Charlott testar utbildningen 

o Plan att genomföra utbildningen för alla ledare och styrelse i februari. 

Covid – hur tänker vi: 

o Inbjudningar (Kristofer) och turnering (Emma) ersätts med 

träningsturneringar 

o Träningar fortsätter till dess restriktioner från myndigheter säger något 

annat 

▪ Efter senare besked beslutades att alla grupper förutom dam- 

och herrlagen tränar vidare 

o Tomtecup genomförs preliminärt 11/12. Beslut tas på nästa 

styrelsemöte. Ann-Charlott undersöker möjligheten att få förlängd tid i 

hallen. 

o Sociala aktiviteter med grupperna flyttas fram alternativt görs något på 

hemmaplan 

Utbildning  

o Temakväll med Johan Fallby 25/11 – Rollen som idrottsförälder 

▪ Martin och Ann-Charlott deltar 

o Utbildning med Tony Westman blev en lyckad satsning och det finns 

fler utbildningar på gång. 

Annonsering 

Annons i Norra Halland med främsta målgrupp de yngre. Den läggs ut på 

vår hemsida. 

 

 



Stödmedlemmar 

Vi har marknadsfört möjligheten att bli stödmedlem i föreningen för att få 

in lite mer medel. Inget större gehör ännu. 

 

Ekonomi 

Den ekonomiska situationen är stabil då vi bland annat har färre 

lokalhyror. Medlemsavgifterna betalas in enligt plan. 

Höstens föräldramöten 

Ann-Charlott och Christina har deltagit i föräldramötena för 08/09, 10/11 

och i sexmannas deltog även Martin, Vladimir och Ana. Syftet har varit 

att presentera oss i styrelsen, försöka få kandidater till vakanser och för 

framtiden, samt att bland annat berätta om varför vi höjt några avgifter. 

Övriga frågor 

o Information om höstlovsläger i Habo där vi hade några deltagare 

med. 

o Beslutades att kommande styrelsemöten startar kl 18.30. 

Mötets avslutande 

 Därmed avslutades mötet. 

 

Vid noteringarna 

Christina Jannesson 

Justeras 

 

Ann-Charlott Järnström   Ana Sanz 

Kommande aktiviteter – för uppdatering 

Aktivitet Ansvarig Datum 

Fortsatt genomgång av styrdokument och hemsida. Ana, 
Christina och Ann-Charlott deltar. 

Ann-Charlotte Pågår 

Ana och Christina ringer dem som ännu inte lämnat in 
registerutdrag. 

Ana / Christina  Klart 

Vad har SISU för material kring droger och doping, som 
kan användas på ledarträff? 

Vladimir  Hösten 
2020 

Uppvakta kommunen om beachvolleyplaner Ann-Charlotte Klart 
 


