
Protokoll styrelsemöte 2021-04-18 Malmö Beachvolley Club

Adress: Zoom
Datum: 210418
tid: klockan 17.00
Närvarande: Mariell, Therese, Annika, Regina, Tomas, Emma, Elin, Malin, Linn, Karl, Niklas,
Johanna
Sekreterare: Regina
Ordförande: Tomas
Justerare (mötesordförande + en till): Tomas och KArl

§1. Mötets öppnande
Kryssa i närvaro i närvaro-dokumentet
Nästa möte: 23 maj

§2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns

§3. Genomgång av förra mötets protokoll samt protokollföring av beslut tagna mellan
möten och av gjorda inköp
Niclas har köpt antennhylsor och rakor.

§4. Gå igenom viktiga datum/händelser under kommande månad (“månadshjulet”)
Träningsbubblan behöver stöttning under en tid framöver, främst med fakturering. Mail kan
Regina o Linn hjälpa till med. Mariell (och ev Karl) hjälper till med faktureringen. Tar även
med barn/ungdoms fakturering. Helst ut innan terminen börjar.

Om det behövs hjälp med nästa anmälningstillfälle så hör Tomas hör av sig.

Rösta på dag för Kick-Off på Facebook. Slutet på maj
Ansvariga för kick-off kollar upp vilka corona restriktioner som gäller när vi närmar oss
kick-off dagen,

§5. Återkommande uppdateringar och genomgång av APs

§5.1 Ordförande/Framtid/ny hall
Hyllie kommer börja ta betalt för förrådet, 347kr/m2/år.(Niklas kollar upp storlek på förrådet
innan mötet). Flytta till mindre förråd?

- Karl kollar med Hyllie om det finns mindre förråd eller om det går att dela. 20-25 m2
är nog tillräckligt.

Samarbete med Actic? Typ spänstträning. De är taggade på samarbete med de olika
föreningarna på Hyllie Sportcenter. Kan erbjuda rabatter och kanske kan sätta ihop ngt åt
oss.

- Hade nog varit väldigt uppskattat. Karl kollar med Actic.



INFO - Ribban ska bli lite ompysslat i april. Befintliga sanden ska rensas och ny sand ska
tillföras och därefter 1-2 ggr till i sommar.

- Finns inget datum just nu.När datum kommer så lägger vi upp det på Facebook.
- Ska vi kolla med gatukontoret om vi får sätta upp ett av våra portabla nät på Ribban?

Troligast kommer nätet inte att hålla så vi gör inte det.
- Hur går det med medborgarinitiativet rörande fler permanenta planer i “gatukontorets

regi” på Ribban? Karl kollar med medlem som på årsmötet erbjöd sig ta tag i det.

INFO- Det ska stå två beachplaner färdiga i den blivande Hyllievångsparken ca 15/6

Ombud till Svenska Volleybollförbundets årsmöte 22/5.
- Tomas är intresserad och anmäler sig.
- Vi har nominerat en av klubbens medlemmar till förbundsstyrelsen, ännu ingen

återkoppling från valberedningen.

§5.2 Material

Hur ser det ut med skrivare? Kan vi ordna en fungerande skrivare till Hyllie?
(Kassörskrivaren kan ställas där) (ska kolla om det går att få igång de som är där nu /NJ)

- Ja

Vänta med att sätta upp nät i VH till efter vecka 17(efter 1e Maj). Sanden ska KANSKE fyllas
på då. Väntar på svar från Malmö stad

- Kommunicera ut till medlemmarna.

Bollstop på IP. Ut till vägen och mellan banorna. Sätta upp, vi eller FF?
- Vi ber medlem som är engagerad i planerna vid Ribban att kolla med gatukontoret.
- Karl kollar med Fritidsförvaltningen för IP.

§5.3 Kassör
- Ekonomi, genomgång

- Inget att redovisa

Nytt upplägg för att slippa lite moms i samband med kostnader för Malmö Beach Fest.
Kommer kräva lite mer bokföring. Projektledaren för Malmö Beach Fest är i kontakt med
skatteverket.

Vi närmar oss maxgräns för insättningsgaranti på vårt bankkonto(1 050 000 kr). Möjlighet att
flytta pengar till lågriskfonder/låsta konto med ränta? Se över befintliga fonder? Annika har
bokat möte med rådgivare på SEB.

- Annika hör med SEB om vilka alternativ som finns och tar med till nästa
styrelsemöte.

- Kolla fr styrelsemöte fr förra året, samt revisor och tidigare kassör
-



Företagskort - behövs detta?
- Annika kollar till nästa möte om vi betalar något för kortet, så tar vi ett beslut då.

§5.4 Kommunikation
Slack/Discord att använda istället för Whatsapp

- Fördelar att man kan skapa olika grupper/kanaler.
- Beslut- Vi testar Slack. Therese lägger upp oss.

Skapa engelska sidor som speglar innehållet på svenska + formulär på webben.
- Therese kollar med Vegar om WIX.
- Anmälningsformulär behövs funderas ut ett bra sätt att få både engelska o svenska.

Nästa gång utskick, länka text till hemsidan där vi har både  svenska och engelska.

Undran kring anmälan: måste de ange personnummer - räcker inte födelsedata? (drabbar
dem utan personnummer)

- Behöver ha personnr, men de utan får fortfarande vara medlemmar i klubben. Skriv
på anmälningsblanketten att man kan skriva fyra sista med fyra nollor.

Stänga anmälan mellan anmälningsperioderna?
- Träning tar ett eget beslut på detta.

§5.5 Träning

Vad kan vi göra för att undvika att folk släpar efter med fakturorna? 44.600kr i obetalda
fakturor.

- Vi behåller “black list” och skickar påminnelser. Var noga när vi satt grupperna och
kolla listan innan träningen börjar.

INFO- Schema på väg ut

§5.6 Barn och ungdom
Träning maj-juni:

- Ersättning yngre ledare. Kan två yngre personer få hålla en träning tillsammans för
samma ersättning/dela på ersättning? Ska de få samma som vuxna? Exempelvis att
alla under 16 kan få möjlighet att vara 2 tränare på en grupp. Detta för att vi behöver
fler ungdomstränare men är mycket ansvar för en 15 åring att ha en grupp själv.
Antingen två yngre på samma eller en äldre och en yngre som “stödtränare” en
period för att lära sig och sedan få mer ansvar. Andra förslag?

- Beslut- 2 st yngre tränare på samma pass per 1,5 timmes pass får 200 kr/
pers och pass, enligt röstning

- Förlängt träningstiden för ungdomar över 15 år till 1,5 timme, ok? Detta för att många
satsar och vill ha fler äldre ungdomsgrupper som känner de kan växa i klubben

- Det är ok.
- Ersättning tränare till grupper som tränar 1 timme?

- Beslut- 325kr . Är endast ett fåtal pass det gäller



Urban beach
● Vecka 26-30, 5 veckor. Månd-fred 12-16 (en timme mindre än tidigare. 3 tränare per

pass, alla åldrar, (en tränare mindre än förra året).

● Mail till tränare vs höra med tidigare tränare (eller båda)
○ Är det okej (tänker etiskt) att höra med tidigare tränare om de vill vara det i år

igen eller borde man alltid gå ut med mail och länk för att alla ska få samma
möjlighet att anmäla sig? Kan man prioritera tidigare tränare, ex skriva något
som: “Tidigare tränare får förtur”? Svårt att ändra helt för i år då rekrytering
redan börjat med tidigare tränare men kan förbättra till nästa år samt
fortfarande lägga upp en officiell anmälan om styrelsen tycker det.

- Styrelsen anser att det är viktigare att vi får tränare som vi vet är bra
än att det ärt 100% rättvist (de som vill vara tränare får anmäla sitt
intresse och kommer få vara tränare förr snarare än senare). Därför
får Linn o Regina bestämmer vilka som ska vara tränare

Övrigt
● Inbjudan till årets olympiadag - Barn/ungdom

- Deltar inte då det krockar med Malmö Beach Fest
● Allakando- gratis matte för ungdomar. Nyhet på hemsidan? Barn/ungdom

- Inget av intresse
● Hemsidan barn/ungdom, anmälningar till andra tävlingar från andra klubbar? Eller

hur informerar vi annars om det?
- Länk finns på hemsidan o alla har eget ansvar att titta. Regina kollar specifik

för barn o ungdom och kontaktar Therese.
● Visa upp MBC på Idrottsdag Geijerskolan 26 o 27 maj?

- Banorna går ej att boka så det kan bli lite svårt. Regina tittar på det

§5.7 Tävling/licens
Beslut om att gå vidare med planer om att genomföra SBT i Malmö 2021. Förhoppningen är
att det skall bli ett återkommande arrangemang. David Strand har blivit tillfrågad om att vara
projektledare och har tackat ja mot ett arvode. Kontakt med Malmö stad och potentiella
sponsorer har initierats. Det kommer bli ett ganska dyrt arrangemang (åtminstone första
året, kommande år blir det förmodligen billigare pga att inköpta saker kan återanvändas) och
vi är villiga att riskera en viss förlust. Vi har fått bidrag beviljat från Malmö stad (100k + 50k i
“förlustbidrag” (det senare betalas ut i efterhand om vi går back)). Jakt på sponsorer har
inletts.

- Mail med uppdaterad statusraport finns i mailboxen

Kommentarer på utkast till avtal med projektledaren.
- Hur många personer kan vi säga att vi ska kunna vara utan att ställa in? Svårt att

bestämma en summa.
- Mer info fr projektledaren behövs för kriterier för att kunna köra eventet. Karl kollar

med honom.
- Annika och projektledaren tar ett möte för att kolla upp några frågor rörande



ekonomin

Paypal - Används bara för tävlingar. Kommunicera ut detta bland styrelsens medlemmar.

Datum för svart och challe har kommit

§5.8. Sekreterare/bidrag
- Inget att redovisa

§6. Övriga frågor

Hjälptränare
- Tomas har satt upp sig själv som  tränare för första 2 veckorna för att hjälpa dom nya

tränarna. Kan han få betalt? Ca 5 pass. Utöver dom pass som han själv är tränare.
Beslut- Arvode som en workshop.

Info till nästa nyhetsbrev:

- Påminnelse om att aktivera licensen inför sommaren
- Info om när näten i VH kommer upp
- Schema UT
- Coronarestriktioner för träning

Justerat:
2021-04-23 Karl


