Protokoll Styrelsemöte 2018-03-19

Närvarande
Jan Henriksson , Kalle Andersson, Anders Lagö, Charlotte Aston Brovall, Samir
Osmanovic, Folke Bengtsson, Gunilla Bohman.
1. Mötets Öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll
Godkändes
4. Information Kansli
Utbildningskonferens 19-20 maj. Vem kan delta?
Vassunda frågar sin utbildningsansvarige och Enköping gör samma sak.
5. Rapport kommittéer
•

Tävlingskommittéen
Status OK

•

Distriktslagskommittéen.
Ny spelarutbildning börjar i maj.
Underlättande av fakturering för lagen. UHF fakturerar idag förening i stället för
spelare som anmält sig direkt. Föreningar har anmält utmaningar med uppföljning av
anmälda spelare. UHF ser över om fakturering kan ske direkt till spelare från
säsongen 19/20.

•

Domarkommittéen
Sponsorer är den enskilt största frågan.
Förfrågan kommer att gå ut till distrikts och regiondomare som ska besvaras till 15
april om de kommer att fortsätta nästa säsong. Syftet är att få ett underlag för
domartillsättning och domarkläder.
8 september genomförs domarkurs i Uppsala, då avses domarkläder levereras.

•

Utbildningskommittéen

•

Rättskommittén
Inga ärenden

6. Ekonomi/budget.
Inga förändringar, status stabil.
Rutiner inför årsmöte inleds.
7. Idrottslyft/projekt
Projekten rullar på och nya projekt kommer att initieras i och med att nytt fönster för
anmälningar öppnats under dagen
8. Föreningskonferensen
Ansvarsförhållanden reddes ut inför lördagens konferens.
9. SDF-konferensen
Återkoppling från helgens SDF-konferens genomfördes.
Trygga miljöer, domare, teknikutveckling, landslag/ landskamper, GDPR.
Vision, livslångt idrottande, utbildningskoncept och krav m.m.
10. Sponsring
Kalkyl över en fyraårsperiod avseende sponsorpengar kommer att upprättas.
Avtalsförslag presenterades av Samir, dessa sprids och beslutas i helgen i samband med
distriktskonferensen.
11. Övriga Frågor
Möte med Stadium/ Rasmus. Frågor om domarkläder och avtal.
Volymerna för UHF är förhållandevis små: domarkläder och distriktslag. Stadium har
tagit fram ett avtalsförslag för ett treårigt avtal. Bonus i form av kick-back/ kreditfaktura
på Stadium. Bonusen är volymkopplad. Avtalsförslaget ses över av styrelsen och
återkoppling sker till Stadium. Janne skannar avtalet och sprider i styrelsen för inläsning.
Årsmöte planeras i år till den 14/6 kl 1900 i Uppsala (Vaksalaskolan).
12. Kommande möte
2018-04-09 kl 1830
Plats: Vaksalaskolan Uppsala
13. Avslut.
Mötet avslutades
Justerat av
Kalle Andersson
………………………………..

