
Dagordning styrelsemöte 2021-02-07 Malmö Beachvolley

Adress: Zoom
Datum: 2021-02-07
tid: 17.00
Närvarande: Therese Hågerup, Litza Bäckström, Karl Bacos, Malin Åkerberg, Elin Mattsson,
Tomas Kesek, Mariell Nyman, Niklas Johansson (med rösträtt), Johanna Falk (med rösträtt),
Emma Henriksson
Sekreterare: Therese
Ordförande: Malin
Justerare (mötesordförande + en till): Malin och Karl

§1. Mötets öppnande
Kryssa i närvaro i närvaro-dokumentet
Nästa möte: 2021-03-01, kl 18.00

§2. Godkännande av dagordning

§3. Genomgång av förra mötets protokoll samt protokollföring av beslut tagna mellan
möten och av gjorda inköp

§4. Gå igenom viktiga datum/händelser under kommande månad (“månadshjulet”)
31 januari ska kontrolluppgifterna in till Skatteverket.
6 februari: motioner skall vara inskickade för att de skall behandlas på årsmötet (så om vi vill
påminna medlemmarna om detta så är det väl lägligt att göra det ett par veckor innan)
13 februari (senast): kallelsen skall skickas ut och dessutom sättas upp i hallen, förslag på
ev stadgeändringar skall också skickas ut
27 februari (senast): följande skall finnas tillgängligt för medlemmarna -
Verksamhetsberättelse och plan, Resultatrapport, Balansrapport, Revisionsberättelse,
Budget, Valberedningens förslag, Motioner inkomna från medlemmar

Det har inte kommit in några motioner från våra medlemmar.
Samtliga dokument samlas i “årsmöte”-mappen på MBC drive.

§5. Återkommande uppdateringar och genomgång av APs

§5.1 Ordförande/Framtid/ny hall
Hyllie sportcenter
Avtalet mellan Bellevue Alliansförening och Fritidsförvaltningen har förlängts med ett år (till
220630). “Bellevue Alliansförening kommer utnyttja förlängningen till att fortsätta på den

inslagna vägen med att arbeta för utveckling och förbättring av Hyllie Sportcenter, med

förhoppningen att få vår anläggning att leva upp till sin fulla potential.”
Golvrenoveningen är åter igång

Ny hall-gruppen
Inga framsteg vad gäller hall, men positiva till ny beachyta utomhus. Specifik plats för ny



beachplan omnämnd.

Stadgeändringar till årsmötet
Det har uttryckts förvirring angående det som står om valberedningens sammansättning. I
nuläget står följande i §21 och 23
§21 Minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.
§23 Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Båda
könen skall vara representerade bland ledamöterna. Föreningen skall sträva mot att olika
åldersgrupper finns representerade.

Förslag på ändring av §21:
Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.

Alternativt om vi är nöjda med att ha bara två medlemmar så ändrar man §23 till “ordförande
och minst en övrig ledamot ”

Beslut på att ändra §21 enligt förslag ovan.
Mariell skriver förslag (13 feb ska informationen skickas ut).

Stadgarna angående styrelsearvodet:
Helt arvode: i dagsläget krävs närvaro på 75%, förslag att detta ändras till 65%. Halvt
arvode: i dagsläget krävs 50% närvaro, förslag att detta ändras till 40%.

Ny kassör. Hur ser det ut?
Har ej fått några svar eller intresserade. Valberedningen har inte heller hittat någon. Malin
kan gå in och stötta under en begränsad period. Vi går ut med en starkare uppmaning till
våra medlemmar att ställa upp.

Litza undersöker outsourcing för bokföring samt pris (ej fakturering). Mariell kollar också upp
det med sina kontakter.

Faktureringen kan läggas på träningsansvariga (ca 25%-30% av kassörsarbetet)

§5.2 Material
Köpt in 100 st träningspåsar till årsmöteskit. Bör levereras i slutet av februari. Resterande
inköp kommer göras efter att anmälan gått ut och vi vet hur många som anmält sig.

Anslag om årsmöte i hallen. Therese fixar anslag och Thomas sätter upp i hallen.

§5.3 Kassör
- Ekonomi, genomgång
Niklas undrar om det finns några möjligheter att sänka kostnader för medlemmarna. Ev
sänka priser för tävlingar (för medlemmar), eller sponsra med lunch. Andra klubbar
rabatterar för sina medlemmar. Styrelsen tycker det är ett väldigt bra förslag och



tävlingsansvariga kollar upp hur vi går tillväga (se vidare under Tävling).
§5.4 Kommunikation

● Årshjulet, finns på driven under kommunikation:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3KT3FTRPemgd1FERlFCTFlDLXc

● Grafisk profil - Lägga till fäger för material och tryck
https://drive.google.com/drive/folders/0B3KT3FTRPemgd1FERlFCTFlDLXc

● Presentation till årsmötet - Therese fixar det grafiska
● Nya bilder! Anlita fotograf i sommar (med GDPR godkännande). Therese kollar upp.

Förslag på datum, några tillfällen (paketpris?)

§5.5 Träning
Inget att tillägga.
Fram tills den 21 februari gäller restriktioner för idrottshallar. Från RF:

- Regeringen rekommenderar att verksamhet som drivs av staten, regioner och
kommuner och som "inte är nödvändig" stängs fram till den 21 februari 2021.

§5.6 Barn och ungdom
Försöka dra igång någon sorts träning för de födda 2002 eller senare. Undersöka om någon
vill vara tränare för att möjliggöra träning.

Eventuellt erbjuda 2 tider om vi får tränare. KB kollar med Hanna > Skicka ut mail/fb och
fråga om någon vill träna barn-och ungdom. Dela upp det ev nybörjare/mellan/avancerad vid
tex tre tränare. Annars gå ut med information om att vi inte kommer ta upp träningen under
våren.

Från RF:
- Regeringen rekommenderar att verksamhet som drivs av staten, regioner och

kommuner och som "inte är nödvändig" stängs fram till den 21 februari 2021.

§5.7 Tävling/licens
Sänka kostnad för tävlingsanmälan. Idag kostar open grön/svart 500 sek och challenger 600
sek.

Förslag på kostnader för medlemmar:
- 400 för open grön/svart
- 200 för ungdomstävlingar/rookie cup (open grön, max 5 rankingpoäng)
- 500 för challenger

Ordinarie priser kvarstår för icke-medlemmar. Om en medlem spelar med en icke-medlem
får de rabatt. Tävlingsansvariga tar reda på hur det ska justeras i system eller liknande.

Samtliga i styrelsen röstar för förslaget.

§5.8. Sekreterare/bidrag
Inget att tillägga.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3KT3FTRPemgd1FERlFCTFlDLXc


§6. Övriga frågor
Datum för nästa möte: 1 mars kl. 18.00.

Årsmöte
Våra medlemmar skall ha
Kallelse och förslag till stadgeändringar senast 13 feb.
Övriga handlingar inför årsmötet senast den 27 feb.

Presentation på årsmötet: Max 5 minuter för varje ansvarsområde. Uppdatera information i
Powerpoint (se styrelsegruppen på fb för länk)

Omröstning i zoom - Therese kollar hur det fungerar.

Anmälan och tygpåsar - anmälan till (formulär) till årsmötet. De som anmält sig får en
goodiebag. Räknar cirka med 50 deltagare, men de 100 första får en påse. Snacks, ev.
presentkort, och gym-bag. Niklas hjälper till.

Info till nästa nyhetsbrev:
Väntar med nyhetsbrev, då information inför årsmötet ska ut. Eventuellt skriver vi något om
att vi väntar med att dra igång träningar etc. Avvakta svar från Hanna (ang barn/ungdom)

Justerat:
Malin Åkerberg 2021-02-07
Karl Bacos 2021-02-08


