
STYRELSEPROTOKOLL Volleybollklubben Westan 

 

Datum  191104 

Deltagare  Ann-Charlott Järnström, Ana Sanz, Martin Lindquist, Vladimir 

Vujic och Christina Jannesson 

Ej närvarande Bittan Lundström 

 

Mötets öppnande 

Ann-Charlotte Järnström öppnade mötet. 

Val av justeringsman 

Martin Lindquist valdes till justeringsman. 

Uppföljning av fg protokoll 191020 

• Matris med roller och innehåll uppdaterades. 

• Beslut fattades kring rutin för registerutdrag och dito brev. 

• Boka möte för genomgång av styrdokument på hemsidan. 

• Beslutades att Ann-Charlotte och Karin bevakar Westans mail. 

• Kontakter tagna avseende klubbkläder. 

• Nyckelinventering pågår. 

 

Arbeta fram dokumentation till hälsocertifieringen 

Samtlig dokumentation för hälsocertifieringen gicks igenom. Ann-Charlott skickar in 

materialet och Christina utsågs till certifieringsansvarig. 

 

Stämma av anmälningar till Idrottsforum i Varberg 22-23 nov. 

Beslutades att intresserade själva anmäler sig. 

 

Dialog med Lemonade  

Volleybollklubben Lemonade har framfört önskemål om att återkomma till Westan.  

Beslutades att Ann-Charlotte bjuder in deras styrelse för samtal.  

 

Beachvolleyplaner – uppvakta kommunen 

Frågan tas upp vid nästa möte. 



Kassörens rapport 

• Årsmöteshandlingar, certifiering från nov 2018 samt uppdaterad information till 

Föreningsregistret är inskickade till Kungsbacka Fritid. (Görs vi APN – aktivitetskort på 

nätet) 

• Ändring av firmatecknare inskickat till Nordea 

• Årsmöteshandlingar skickade till SVBF (Svenska Volleybollförbundet). 

 

Övriga frågor 

• Beslutades att årets Tomtecup ska hållas den 13 december i Kapareskolan.  

o Ana tar reda på om lokalen går att boka 17.30 – 20.00. 

o Christina tar fram en inbjudan och den ska skickas ut under november. 

 

Mötets avslutande 

Ann-Charlotte avslutade därmed mötet. 

 

Vid noteringarna 

Christina Jannesson 

 

Justeras 

 

Ann-Charlotte Järnström, ordf  Martin Lindquist, justeringsman 

 

Kommande aktiviteter 

Aktivitet Ansvarig Datum 

Boka möte för genomgång av styrdokument på hemsidan 
och i pärmar 

Ann-Charlotte  

Sammanställa material som input till styrdokument  
”värdegrund och verksamhetsidé” 

Ann-Charlotte  

Brev till ledare om utdrag ur brottsregister 
samt rutin för administration 

Ana / Christina  191231 

Följa upp föreläsning om droger och doping på ledarträff? Vladimir /  
Christina 

Våren 
2020 

Kolla upp kläder och nycklar Martin och Ana Pågår 

Kommunikation till klubben om styrelsens uppstart Christina /Ana Nov 19 

Uppvakta kommunen om beachvolleyplaner   
 


