
STYRELSEPROTOKOLL Volleybollklubben Westan 

 

Datum  200113 

Deltagare  Ann-Charlott Järnström, Ana Sanz, Bittan Lundström, Martin 

Lindquist, Vladimir Vujic och Christina Jannesson 

 

Mötets öppnande 

Ann-Charlotte Järnström öppnade mötet. 

 

Val av justeringsman 

Ana Sanz valdes till justeringsman. 

 

Uppföljning av fg protokoll 191104 

• Tomtecupen, på ny plats och tid, blev lyckad 

• Påminnare om Registerutdrag behöver skickas ut 

• Möte med Lemonade utmynnade i en inbjudan till dem att delta i fredagsvolleyn 

 

Beachvolleyplaner – uppvakta kommunen 

Beslutades att Ann-Charlotte kontaktar kommunen angående etablering av 

beachvolleyplaner, både utomhus och inomhus. 

 

Volleyboll KM i februari 

Spelare i 03/05 har tillfrågats och kommer att delta som domare i årets KM i Volleyboll. Ana, 

Vladimir och Ann-Charlotte deltar var sin dag och delar ut flygblad till intresserade 

ungdomar. 

Beslutades att införskaffa en ”roll-up”. 

 

Info om hälsocertifieringen 

Ann-Charlotte rapporterade från diplomeringen och informerade om att en inbjudan 

kommer angående årets aktiviteter. 

 

 



Utveckling i Westan 2020 

En diskussion inleddes om hur vi ser på utvecklingen inom Westan. Exempelvis diskuterades 

samträning mellan olika grupper. Fortsatt diskussion under kommande möten. 

 

Övriga frågor 

- Tränare 03/05. Då Dennis inte längre är kvar som tränare och Jens inte har möjlighet 

att delta i samtliga träningar, behöver vi hitta ersättare. Bittan stämmer av med sitt 

nätverk. 

- Möte 29 januari. Kommunen har bjudit in samtliga ordföranden i kommunens 

idrottsklubbar om utveckling och samarbete. Ann-Charlotte deltar. 

 

Mötets avslutande 

Ann-Charlotte avslutade därmed mötet. 

 

Vid noteringarna 

Christina Jannesson 

 

Justeras 

 

Ann-Charlotte Järnström, ordf  Ana Sanz, justeringsman 

 

Kommande aktiviteter 

Aktivitet Ansvarig Datum 

Boka möte, med Ana och Christina, för genomgång av 
styrdokument på hemsidan och i pärmar samt 
sammanställ material som input till värdegrund och 
verksamhetsidé 

Ann-Charlotte  

Brev till ledare om utdrag ur brottsregister 
samt rutin för administration. Påminnare skickas ut i 
januari 

Ana / Christina  200119 

Följa upp föreläsning om droger och doping på ledarträff? Vladimir / Christina Våren 
2020 

Kolla upp kläder och nycklar Martin och Ana Pågår 

Uppvakta kommunen om beachvolleyplaner Ann-Charlotte  

   

   
 


