Varber g s Volleybollförenin g
Organisationsnummer 802449-7789

Verksamhetsberättelse 2009
Detta är föreningens första år och arbetet har gått ut på att etablera föreningen för att starta upp
volleyboll i Varbergs centralort under 2010. Följande punkter har genomförts under
verksamhetsåret:
•

28 februari bildades föreningen

•

föreningen registrerades i Varbergs kommuns föreningsregister i mars och i samband med
detta började sökandet efter lämpliga hallar för träning och matcher i Varbergs centralort

•

17 december beviljades föreningen medlemskap i Svenska Volleybollförbundet och därmed
indirekt i Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sydsvenska Volleybollförbundet (SDF) samt
Hallands Idrottsförbund (DF)

•

samarbete startades med Tandem Volley för att få tillgång till utbildade ungdomstränare till
”pröva på volleyboll” verksamhet för ungdomar

•

21 december tilldelades föreningen organisationsnummer 802449-7789 av Skatteverket

•

föreningen har sökt tider via Kultur& Fritid i Brearedshallen som är under byggnad och
invigs i januari 2010

Antalet medlemmar är vid årets utgång 7 st i huvudsak styrelsen och andra intresserade av att hjälpa
till att starta upp verksamheten.
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten och bestått av Sven Johnsson, ordförande samt Erik
Stenler och Rolf Johansson med övriga medlemmar adjungerade vid behov.
Föreningen har under året haft utgifter för administration 500 kr och inkomster 500 kr i form av frivilliga
bidrag från medlemmarna. Årets överskott är 0 kr och föreningen har vis årets utgång en kassa på 0 kr.
Viktiga händelser mellan verksamhetsårets slut och årsmötet juni 2010:
•
•
•

föreningen har beviljats anslag från RF/Svenska Volleybollförbundet via Idrottslyftet för ett
startpaket om 15 000 kr med mål att starta volleyboll i Varbergs centralort
under januari-april fick föreningen hyra tider måndagar och torsdagar i Brearedshallen och har
genomfört ”pröva på volleyboll” för ungdomar i samarbete med Tandem Volley
samarbetet med Tandem Volley har fördjupats med mål att Varbergs Volleybollförening skall ta över
bästa lagen, dam och herr, i seriesystemet. Brearedshallen är tänkt som hemmaarena för dessa från
och med säsongen 2010/2011. Både föreningarna skall kunna ha egna lag i lägre division och
ungdomslag i Tvååker (Tandem Volley) respektive centralorten (Varberg).
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