Protokoll lagledarmöte 170918
Närvarande: Team 02/03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 och 10
Frånvarande: Flickor B och AZ.
1. Mötet öppnas
Sandra öppnar mötet.
2. Sekreterare och justerare utses
Sekreterare: Pär Vestin
Justerare: Ola Lindqvist

3. Sandra informerar
- Sandra återkopplar ang reducerad spelaravgift för målvakt U12U16.
- Kaffe/The/festis biljett klart, information kommer ut centralt,
delas ut till gästande lags ledare och domare. Lagledare/tränare
från lindens lag kvitterar ut. Sekretariatet får fortfarande på
kanna.
- RC häften kommer att säljas Januari-februari 2018. Där
förtjänsten delas upp 70 kr/sålt häfte till laget och 50 kr/sålt häfte
till föreningen. Varje lagledare får ut en lapp där de får fylla i
hur många de tror att de kommer att sälja. Ska lämnas in på
lagledarmöte 15/1 till Sandra.
- Återkoppling ang maskot- fortsatt som förut.
- Information angående föreningsavtal- Utbildningar/föreläsningar
för ledare och föräldrar.
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Mats informerar
-

DM -05; 5-6 januari och Cup -06; 7 januari

-

LÅS FÖRRÅDEN, speciellt under skollov!! Mycket folk i lokalerna
under skollov som inte borde vara där...

-

Is finns nog till v14.

4. Genomgång av samtliga ungdomslag, samt eventuellt
inskickade ärenden
- Se under 5, sådant som ska tas med till styrelsen/klubbchef

5. Sådant som ska tas med till styrelsen/klubbchef
-

Dålig städning omklädningsrum på helger. Mycket grus på golvet.

-

OVR- utbildning, behöver bli fler som kan detta, OVR-utbildning

skulle behövas. I yngre lag finns för få kunniga..
Kan klubben hålla med någon OVR-utbildare?
Kan vi använda oss av en intern utbildare?
- Domare
Väldigt mycket som släpps utan åtgärd, speciellt i lägre årskullar.
Hur stöttar vi de yngre domarna för att kunna ta jobbiga beslut?
Vad vill vi att SörmlandsHockeyn ska trycka på/göra?
Klubben behöver en lokal "domarfadder" som är länken mellan alla våra
domare och ledare. Vi behöver en dialog och återkopplingar däremellan
för att utvecklas.
Se separat informationsbrev ang hur vi ska ta hand om våra domare.
-

Slipmaskinen, ordning och reda, större noggrannhet av alla materialare
krävs. Hur kan vi säkra upp ytterligare för att endast behöriga ska ha
tillgång, dörren står många gånger öppen, nytt lås? Ny utkvittering av
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nycklar? Dåliga slipskivor! Reklamationer till Anders B. Mats
återkommer med nytt datum för materialar-utbildning.
-

Jumbotron borde "puffa" ungdomslagens seriematcher också, bra för
ungdomssidan, få ungdomarna att titta på varandras matcher. Kan Peter
ordna med detta veckovis?

-

Utbildning i 1a hjälpen inriktad på ishockey?
Sofi -10 kollar upp ang HLR och lättare sjukvårdsgenomgång.

6. Lagledarmöten säsongen 2017/2018
15/1
15/2
19/3
16/4
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