
Dagordning styrelsemöte 2021-05-23 Malmö Beachvolley

Adress: Digitalt
Datum: 210523
tid: klockan 17.00
Närvarande: Tomas Kesek, Therese Hågerup, Mariell Nyman, Emma Henriksson, Annika
Rasmusson, Regina Munthe, Linn Tholen, Elin Mattsson, Karl Bacos
Sekreterare: Emma H
Ordförande: Karl B
Justerare (mötesordförande + en till): Karl och Mariell

§1. Mötets öppnande
Kryssa i närvaro i närvaro-dokumentet
Nästa möte: 4 juli, omröstning angående tid på Slack

§2. Godkännande av dagordning
Godkänt, men vissa ickeakuta punkter flyttas till nästa möte för att spara tid.

§3. Genomgång av förra mötets protokoll samt protokollföring av beslut tagna mellan
möten och av gjorda inköp
Inköp av flagga till flaggstolparna utanför Hyllie Sportcenter ca 1500 - 2000 kr: beslutat ja.

§4. Gå igenom viktiga datum/händelser under kommande månad (“månadshjulet”)
MAJ: fakturor - påminnelse fakturor, Maj/Juni fakturorna håller fortfarande på att skickas ut
då Mariell inte hunnit med allt än. Planeras vara färdigt i veckan som kommer.

§5. Återkommande uppdateringar och genomgång av APs

§5.1 Ordförande/Framtid/ny hall
Rapport från Volleybollförbundets årsmöte

● Strul med verksamhetsinriktningen (kritik mot styrelsen), några föreningar “kände inte
igen sig” i det som beskrevs

● Strul med valet av ordförande (mkt kritik mot valberedningen). Valberedningens
förslag vann, dock med väldigt liten marginal.

● Tomas som hade yttranderätt frågade hur valberedningen arbetat eftersom varken vi
eller den vi nominerade kontaktats. Valberedningens svar var att de trodde att de
hade kontaktat alla och bad så hemskt mycket om ursäkt. Skall följas upp för att reda
ut var det brast.

Vi samlar alla saker vi beslutar i ett dokument (Styrdokument, länk under sekreterare).
Används för alla beslut och uppdateringar kring hur vi arbetar. Ex. fakturor, priser etc.
Ordförande ser över att alla beslut kommer in i dokumentet och delegerar om det inte finns
tillfälle efter varje möte.

§5.2 Material
Diskussion rörande nycklar och nya lås till förråd på IP och boden i VH flyttas fram till



kommande möte.

Tränare får använda klubbens bollar för privat bruk under eget ansvar. Om bollarna går
sönder eller slarvas bort skall detta ersättas. Ersättningsskyldig enligt beslut: Hälften av
kostnaden för en ny boll.

System för bollar, checklista eller liknande diskuteras. Tomas och Linn lyfter frågan och
återkommer med förslag till nästa möte.

§5.3 Kassör
Länk till sammanställning budget samt resultat- och balansräkning: MBC
Budgetuppföljning.pptx

Diskussion rörande Annikas möte med SEB skjut upp till kommande möte.

§5.4 Kommunikation/marknadsföring
Webb och mail

● Söka partner under tävling läggs in på hemsidan
● tränings/tävlingsinfo info och grupper för Barn och ungdom för sig. Dela upp info för

seniorer/barn och ungdom
● Mbc ligan ligger nu under tävling
● Nytt utseende för schema och grupper, testar en ny översikt via hemsidan som tagits

fram av Therese och Tomas. Övergångsperiod med båda som test.
● Behålla wix? - översättning till eng. - Vegar och Therese kollar på nya möjligheter för

att undgå nuvarande problem med mailutskick.
● Etiketter i Gmail, många och mycket gamla, finns det smidigare sätt? Tänk igenom

detta för varje sektion inför nästa möte. Förslag hanteras vid nästa möte.
● Nya rutiner kring mailutskick i wix. Rensa samtliga kunder i wix och lägga in nya -

prenumeration möjlig via hemsidan nu.
● Nytt mail till nya medlemmar - Terese och Tomas skissar på utkast, använder sig av

de gamla som finns och skapar ett nytt uppfräschat.

Fotograf:
Naomi https://www.naomiimages.com/

● 800 kr/h ex moms + redigering och efterarbete.
● Ex: 1 h fotografering, 2 timmar redigering/efterarbete + körtid från höllviken (runt

3000 kr)
● Får tillgång till samtliga bilder, cirka 50 st per timme.
● Kan boka in tex lördag och söndag, höras några dagar innan och se vilken dag som

passar bäst efter väder.
● Vem vill ställa upp? Mix är att föredra eller en av varje dam/herr.
● Målgrupp på 25-44 (71% av våra följare på insta), 25-34 / 35-44 ca 35% var. Relativt

jämn fördelning på män/kvinnor.
● In action bilder - men även lite stage’ade.

Vi (Therese) ordnar med GDPR underskrifter.

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1ghMoOoG6OuylmAX1MSkFdlZi6u8uZYMM/edit
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1ghMoOoG6OuylmAX1MSkFdlZi6u8uZYMM/edit
https://www.naomiimages.com/


Beslut: Godkänt och planlägger för senare i sommar.

Sociala medier
Porträtt av styrelsemedlemmar, ca 1 i månaden eller med någon veckas mellanrum. 92 likes
5 kommentarer på senaste (av 460 följare), ta gärna bilder när ni tränar/spelar, kan
användas i "nyhetssyfte" (gdpr ok). Andra förslag på instagram-inlägg? Facebook? -
kommunikationsstrategi (kick-off bl.a)
Förslag: Tränings/tekniktips, m.m.

Diskussion rörande vår interna kommunikation skjuts upp till kommande möte.

§5.5 Träning
Nya priser för bokning av banorna på Hyllie sportcenter

● Höjning då vi fått mycket rabatt tidigare, ska nu jämnas ut mot andra sporter.
● Höjning för banor för vuxenträning ca 9%, men höjning för barn och ungdomsträning

respektive tävling mer än 100%
● Höjningen för barn och ungdom kan komma att ske stegvis så att vi inte drabbas av

chockhöjning.
● Fortsatt kommunikation med Hyllie angående priset för bokning för tävling för att

kunna beräkna på ev tävlingskostnader inomhus framåt.
● Karl räknar på hur höjningen för barn och ungdomsträning påverkar våra kostnader

och hur intäkter kommer påverkas av olika nivåer av höjning av träningsavgifterna.
● Detta diskuteras vidare vid nästa möte

Dokument med information till tränare finns. Användning av detta dokument används
sporadiskt. Beslut: Dokument skickas via gmail inför varje träningsperiod för att säkerställa
att kommunikationen kommer ut till alla.

Ett formulär för intresseanmälan att bli kontaktade när anmälan öppnar har skapats på
hemsidan. De som är intresserade kan hänvisas hit och prenumerera via webben.

Medlem har meddelat att hen kan hålla i fysträning får våra medlemmar. Intressant koncept
som skulle kunna införas som kurs/workshop för att bli bättre som spelare. Eftersom detta är
arrangerat via klubben: Tänka igenom vilka krav som vi vill sätta på detta innan vi går vidare
(t.ex. Kompetens på den som håller i det).

§5.6 Barn och ungdom

Frågor med stöd från “Rutiner för ungdomsträning” där alla förslag står mer utförligt
Rutiner för ungdomsträning - Google Dokument

● Ersättning stödtränare/ungdomstränare - godkänt enligt barn och ungdom
styrdokument

● Ersättning pass som är en timme långa - godkänt enligt barn och ungdom
styrdokument (för in i överordnade styrdokument)

https://docs.google.com/document/d/1YqOGurFA1KFYlRw5u6G02y5W2iAqHysGim9jOPDNIho/edit


● Inställda pass vid dåligt väder eller om tränare inte kan - tränare ska ej ställa in
träning, men kommunikation med gruppen innan träning är viktig för att stämma av.
messenger eller sms är nuvarande kommunikationskanal.

● Okej med riktlinjer närvaro enligt dokumentet? Tydliga med att närvaro är
obligatoriskt, förtydligande i mailutskick och på webb.

● Okej att tränaransvariga smalnar av träningsalternativ för att kunna gör bättre
grupper - godkänt

● Förslag på kommunikation tränare/medlemmar: messenger, sms/whatsapp
● Förslag kommunikation tränare/styrelsen, går in i träningspunkten ovan (se

dokumentet). Tränare och kommunikationsansvarig gör upp en plan.

§5.7 Tävling/licens
● Restriktioner förlängs till 1 juni. Frågor hur vi ska genomföra tävlingar säkert, mkt

ansvar på TL.
● Möten med Skånes volleybollförbund rörande tävlingar för barn och ungdomar etc.

Regina är ansvarig från barn och ungdom när det gäller tävlingar men inkluderar
tävlingsansvariga i kommunikation.

§5.8. Sekreterare/bidrag
Rösta kring fakturor för barn:
Om man anmäler sig till vuxengrupp - ska man betala halva priset eller barnpriset?
Om man anmäler sig till barngrupp och får plats i vuxengrupp- vilket pris gäller då?

För info:
● Årmötes 2018 tog vi detta beslutet:
● Barn och ungdom är man fram till att man fyller 21 år

Styrelseprotokoll 8 september 2019:
“50% rabatt vid sats/motionsgrupp på träningsavgift tom året man fyller 19 år. Beslut taget.”
Mariells kommentar: Iom att vi säger att man är barn och ungdom på medlemsavgiften till
man fyllt 21 så måste vi ha samma ålder för rabatt i träningsgrupperna.

Beslut: betalar enligt anmälan i formulär under sommaren.
Förslag på fortsatt indelning inför nästa möte.

Tillägg från Linn så vi får punkten samlad:
● Priser ungdomar som spelar i ungdomsrupp- förslag:

Ungdomar 15-20 kan bli placerade i vuxengrupp om det inte finns tillräckligt hög nivå
i ungdomsgrupperna. I anmälan kan man fylla i om man inte vill bli placerad i
vuxengrupp.

- Spelar man i vuxengrupp får man hoppa av efter att ha provat på en vecka.
- Priset blir 50 % av vuxenpriset om man spelar i vuxengrupp eller
- Priset blir samma som för barn och ungdomar om man spelar i vuxengrupp

Styrdokument skapat, viktigt att vi använder för att fylla på med beslut som finns så inget
försvinner bort.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZhPT00UqMKB1RIJsx-2PNEKOBtdTKhE1Dqb9

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZhPT00UqMKB1RIJsx-2PNEKOBtdTKhE1Dqb9Y_me-0/edit#gid=405619975


Y_me-0/edit#gid=405619975

● Slopa medlemsavgift för de som hoppar av och tvingas betala för träning? Se email
från en som inte vill bli medlem. (Therese svarar på mailet ang hennes intresse av
träning i juli/aug)

○ Beslut om att medlemsavgift slopas om den som hoppat av kontaktar oss.

§6. Övriga frågor

Rotera ordningen i dagordningen på styrelsemötena framöver? sätta in tider för varje punkt?
● Framöver skall vi skriva in vad punkten gäller, om det är beslut som ska tas eller

information. Eventuellt skriva tid som punkten uppskattas ta för att underlätta för
ordföranden att planera mötet

● När vi lägger in punkter i dagordningen skall det göras med så mkt info (antingen i
dagordningen eller i länkat dokument) att styrelsemedlemmar kan sätta sig in i frågan
innan mötet

● Inför kommande möten så testar vi att prioritera det viktigaste först, ordförande går
igenom dagordningen innan mötet och planerar.

Info till nästa nyhetsbrev:
● Info angående tävlingsstart, anmälningsöppning för tävlingar, partner sökes funktion

på hemsidan samt sänkt avgift tävling
● Påminnelse om att fakturor har skickats ut och ska betalas

Mail: vår policy är att svara på mail inom 48h. Detta hålls dock inte och vi måste bli bättre att
svara “jag återkommer” eller liknande så det inte ligger obesvarade mail 1 månad tillbaka
(eller mer).

Justerat:
Mariell 2021-05-25
Karl 2021-05-25

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZhPT00UqMKB1RIJsx-2PNEKOBtdTKhE1Dqb9Y_me-0/edit#gid=405619975

