Ungdomsplaneringsmöte söndagen den 22 maj-2022.
Närvarande: Göran Henrysson Åstorps VK, Peter Ahlm och Stefan Sjöström Lunds VK, Mikael Lindh Ystads
VK, Helen Persson Hässleholms VK, Maria Rosvall Helsingborgs VK, Patrik Ekstrand och Magdalena
Henrysson Skånes VBF, Thomas Nordendahl Malmö VK

1. Val av ordförande för mötet.
 Göran Henrysson
2. Val av sekreterare för mötet.
 Patrik Ekstrand
3. Beachvolleyboll.
● Beachvolleybollprojektet kvarlever. Styrelsen överser om det finns möjlighet samla klubbarna
till ett stort projekt i Skåne.
●
4. Utvärdering av säsong 21 –22. Tävlingarna inställda under januari samt under restriktioner
i februari.
● LVK föreslår en översyn av indelning Kidsvolley så att man får en större mix mellan
lagen, för att få en utveckling av att möta flera olika lag?
● Förslag om att man ska som klubb försöka arrangera minst ett sammandrag, om man
deltar med lag i nivå.
Inför 22/23:
● Kidsvolley. Delat Syd – Norr. Avslutning med gemensam tävling på våren. Saknades
en arrangörer.
● Level-4 Grön. Fullt antal arrangörer.
● Level-4 Svart. Fullt antal arrangörer.
● Level-5 (spelas med U-boll) .Mixklass. Delat Syd – Norr. Gränsfejden gemensam.
Saknades en arrangör i norrgruppen.
● Förslag inför 22/23 om att istället för Syd - Norr, indela i Grön - Svart. Mötet
uppdrog åt styrelsen och ungdomsansvarig att undersöka möjligheten att
skapa ett system som motsvarar spel i serieform (motsv U16/18).
Anledningen är att tankar framfördes till mer spel och att speltillfälle tar
kortare tid för genomförande.
● Level-6,7. Fattades två arrangörer.

● MVK kan arrangera två level 6 sammandrag under 2 st Vårterminen 2023.
● Gränsfejder. Level-5, 6 och FU16 under våren.
● Förslag vecka 245. kontroll att de inte krockar med Trekunga och andra läger.
● FU16/18, FU20 och pojkar
1. FU16/18 Svart serie. Höst/vår. Grön serie och sammandrag höst. Bara sammandrag
under våren.
2. FU20 Höst/vår. Inga lag anmälda. Förslag behåller enligt nuvarande, för att skapa
möjlighet inför framtiden. 3. Öppen pojkar U 16/18. Några inställda pga pandemin.
inte spelat något. ●
● Breddläger/Skånelagen, Inget under säsongen. Nystart till hösten. Genomgång av
styrdokument.
5. Spelscheman – Info om nytt, resultatrapportering. Hemsidan, facebook.
● Kan man nyttja Profixio?
6. Utbildningar: Tränarkurser, domarutbildning, Rekryteringsprojektet,
övrigt/behov?
● Tränarutbildning i September och ett efter årsskiftet. Domarutb efterfrågas
från SVBF.
7. Läger Höstlovslägret.
● Info
8. Årets ungdomsledare 2021.
● Thomas Johansson EVS.
9. Övrigt.
● Inget
10. Mötesordförande avslutade mötet.

Mötesordförande
Göran Henrysson

Mötessekreterare
Patrik Ekstrand

