Protokoll lagledarmöte 171009
1. Mötet öppnas
Närvarande: Lag -10, Lag-08, Lag -07, Lag- 05, Lag-04, Lag03/02.
Icke närvarande: Lag-09 och Lag -06.

2. Sekreterare och justerare utses
Pär Westin Lagledare-02
Teresa Tikanoja- 07
3. Sandra informerar
- Återkoppling från föregående möte
- Datorer till OVR är fixat finns 4 st, trådlös skrivare på gång.
- Vikarielistan kiosk- svårt att få tag på folk som står uppskrivna, 18 års
gräns på de som arbetar gäller.
- För att det ska bli lättare att skicka ut medlemsavgifter/spelaravgifter vid
säsongsstart så tipsar Pär om att dra ut lista inför första föräldramötet så
föräldrar får möjlighet att ändra om uppgifterna är annorlunda.

Nya punkter
- Genomgång av manual för kiosk och cafeteria, lite punkter som ska rättas
till, Sandra tar detta med sig. Samt öppettider, när det endast är J18 och
uppåt som har träning är det då ok att stänga kl 20.00, för det är ändå
ingen av dom som handlar i kiosken.
- Manual Cup- skicka in det material som finns så kan Sandra tillsammans
med Mats sammanställa detta, dvs plocka godbitarna från varje lag- sen
skickas den ut på remiss när den är sammanställd.
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Mats informerar
- Målvaktsträning- mats har haft tentaklerna ute men inte fått något besked,
men målet är att denna ska starta V45, Sandra tar på sig att trycka på
detta. Önskemål från lagen är samma upplägg som förra året.

- Mindre träningstider är ett resultat av att flera lag är anmälda både i
Södermanland och Västmanlands serier.

- Föräldrar kontaktar lagledare och inte kansliet direkt när det gälelr frågor
om träningar eller dyl.

4. Genomgång av samtliga ungdomslag, samt eventuellt
inskickade ärenden
Kiosk/cafeteria bemanning- finns problematik i vissa lag. Förslag ges på
att påvisa hur mycket tid ledarstaben lägger ner kring ett lag för att få det
att fungera för att få föräldrarna att förstå bättre vad som krävs. Kunna
ställa detta i relevans till varandra. Att det yngsta laget ska introduceras
in i kiosk upplägget genom att föräldrarna får möjlighet att gå bredvid,
Pelle lagledare erbjuder att flickor kan vara behjälpliga med detta, så
lagledare för lag-10 och flickor pratar sig samman angående detta.
Målvaktsträning se under information från Mats.

5. Sådant som ska tas med till styrelsen
Lagledarna är eniga om att de tycker det är mycket tråkigt att vissa
träningstider förläggs så sent på kvällen när extra A-lags träning ”kläms”
in i programmet. Vi måste se till ungdomslagen och deras ålder, man kan
tex inte begära att ett barn på 12 år ska åka till/från flen en skoldag för
träning mellan tex kl 20-21 detsamma gäller lag 02/03 träningstid som
ligger kl. 21-22. De ska kunna fungera i skolan också.
Man trycker på vikten av målvaktsträning, vi måste på något sett behålla
de ”få” som vill vara målvakter genom att ge dom rätt förutsättning för
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det. Övriga frågor kring detta var till vilken ålder tillhandahåller klubben
målvaktsutrustningar? Är det hela utrustningar eller delar av utrustningar?

Kommande lagledarmöten
13/11
18/12
Påminnelse: Kom ihåg att anmäla frånvaro om ni inte kan delta, ser helst
att man skickar en ersättare så att alla lag finns representerade på dessa
möten för en bra dialog!
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