
STYRELSEPROTOKOLL Volleybollklubben Westan 

 

Datum 200217 

Närvarande: Ann-Charlott Järnström, Ana Sanz, Bittan Lundström, Vladimir Vujic och 

Christina Jannesson 

Frånvarande: Martin Lindquist 

Inbjudna: Rickard Boman SISU, deltog i punkten Samverkan 2020 med SISU 

 

Mötets öppnande 

Ann-Charlott Järnström öppnade mötet. 

Val av justeringsman 

Ana Sanz valdes till justeringsman. 

Samverkan 2020 med SISU  

• Behövs för hälsocertifiering: 

o ”Värdefullt” alternativt ”Forumteater” 30 – 60 min 

o Grundutbildning för tränare 

o Dialog om droger 

• SISU anordnar flera kurser, ex ”Akut skadehantering” den 4 mars. Vladimir utsågs till 

att följa upp vilka som kan vara intressanta för Westan. 

• Inbjudan till Idrottsforum den 27 – 28 mars 

• ”Sportsommar”. Är vi intresserade av att delta under en dag? 

Karin Stakeberg informeras om ovanstående. 

 

Uppföljning av fg styrelsemöte 200113 

• Uppföljning av beachvolleyplaner fortsätter 

• KM gick bra. Domarna från 03/05 fick beröm. Till nästa år önskar vi dock att 

idrottslärare och domare kommunicerar innan om upplägg och bedömning. 

• Utveckling av Westan pågår genom en uppdatering av klubbens styrdokument och 

hemsida. 

 

 

Hälsocertifiering 2020 

Ann-Charlott, Vladimir och Christina deltar vid uppstartsmötet den 27/2. 



Kommunens friskvårdsgrupp – volleyboll som aktivitet 

Ungdomar med övervikt och som inte vill delta i skolidrotten kan delta i kommunens 

friskvårdsgrupp. Där får både barn och föräldrar hjälp med kost och träning. Westan har fått 

en förfrågan om klubben kan ställa upp med ledare för 10 -15 barn ca 1 tim/vecka. Frågan 

går vidare till Karin Stakeberg. 

 

Övriga frågor 

Hallbokning – Alla hallbokningar ska vara klara senast 1 mars. Karin Stakeberg har fått frågan 

om eventuella ändringar. 

Ledarträff - Ann-Charlott informerade från kommunens Ledarträff den 29 januari att man 

diskuterade en ökad samverkan mellan klubbar och föreningar. 

Ekonomi – Bittan rapporterade om att vi inväntar bidrag från kommunen, LOK-stöd samt att 

ytterligare hallhyror ska betalas. Under perioden 190701 – 200213 visar resultatrapporten 

ett underskott på ca 35.000 kr. 

 

Mötets avslutande 

Efter uppdatering av Aktivitetsplanen 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 200323 

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

Ana / Christina  Pågår 

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

Vladimir  Våren 
2020 

Uppvakta kommunen om beachvolleyplaner Ann-Charlotte Pågår 
 


