Protokoll lagledarmöte
Närvarande: Lag-10, Lag-09, Lag-08, Lag-07, Lag-06, Lag-05, Lag-04, Lag-03, Lag-02,
Flickor A & B.

1. Mötet öppnas
Sandra välkomnar alla och öppnar mötet. Första gången alla lagledare närvarar.
En kort presentation av nya lagledare i respektive lag.

2. Sekreterare och justerare utses
Pelle Derewecki – Flickor bakom tangenterna.
Pär Kikajoon – Lag 04 som justerare

3. Sandra informerar
Målvaktsutrustning:
Linden stödjer laget med utrustning för målvakter fram till U11. Därefter får laget
eller spelare själva stå för utrustningen.
Cupmanual
Ett förslag på cupmanual har skickats ut till lagledare för synpunkts inlämning. Man
har tittat på vad som finns ute och vad som har skapats sedan tidigare och byggt på
med mer. Denna version är allt ifrån färdig. Målet är att ha en färdig Cupmanual till
nästa säsong 18/19. Tanken är att alla lag ska anordana en Cup. Till det finns det även
ett förslag på en schema och veckor som respektive lag får tilldelat. Alla cuper
kommer att läggas ut på Cuponline.se och ha samma grund namn ”Eskilstuna Cup”.
Mindre korrigeringar i texten som togs upp är att rollfördelningen skall ske genom
tillsättning av laget inte alla roller behöver vara lagledare eller tränaren att utföra.
Även förtydligande att det lag som anordnar cup ska stå för bemanningen utöver
kiosken. Kiosken ska sköts av det lag som har sin kiosk vecka.
Förslaget är att även kunna ha sponsrade Cup:er som är stående.

Mats informerar
Målvaktsträning
Information om målvaktsträning har kommit ut till lagledare. Dock är det oklart med målvakt
från Flicksidan. Målvaktsträning börjar v51.
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Förslag från alla är att nästa år ha även målvaktsträning till hockeyveckan nästan år. Även att
övrig målvaktsträning inte ska komma mitt i säsongen utan i själva början. Då det är viktigt
att målvakterna behöver ha en tidig träning för en bra start på säsongen.
Företagshockey
Schema har delats ut till respektive lagledare dock är den inte helt planerad och kommer att
kompletteras.

4. Genomgång av samtliga ungdomslag, samt eventuellt
inskickade ärenden
Kort genomgång samtliga ungdomslag, eventuella inskickade ärenden, något som ska
lyftas upp på styrelsenivå
Lag-10
Deras funderingar kring vad står föreningen respektive laget för vid uppstart.
Föreningen står för Träningströjor, 50 t puckar, sjukvårds väska,
Målvaktsutrustning. Enligt reglerna som nämnts ovanför samt matchtröjor från
den punkt då laget har poolspel tilldelat genom förbundet.
Det togs även upp vad gäller sponsring och insamling av pengar genom Linden
och laget och lite kort information kring konto hantering.
Lag-10 maskottider, då laget kom sent in har man inte fått maskottid tilldelat men
ska ha en till nästa maskotschema.
Har som förslag att istället för kaffetermos att alla lag i match/cup ska få tilldelade
kaffebiljetter. Biljetterna ska kunna hämtas ut av hemmalagets lagledare/tränaren
genom uppvisandets av sitt lagledarkort. Där ska även finnas en biljett/domare. Det
ingår bara kaffe/te/festis för biljetten inget annat. Övrigt ska betalas utöver.
Sekretariater kan fortfarande hämta en termos kaffe/te/festis. Mats S. ska ordna
kaffebiljetter och meddela när detta är klart. Sandra reviderar manual i cafeterian. Mats
meddelar Sandra när korten är färdiga och Sandra ansvarar för att skriva ihop en
informationstext som skickas ut till samtliga föräldrar och ledare för kännedom.

5. Sådant som ska tas med till styrelsen/klubbchef
-Maskottider
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-Försäljning/ event lov
Det lyftes upp att ha öppet på jullovet samt andra lov t.ex. höst- sportlov under dagen.
Iden är att dela på förtjänsten från dagens försäljning med det lag som står respektive
dag. Det ska lyftas till styrelsen och hur i så fall fördelnigen ska vara mellan
föreningen och säljande laget.

- ”Tänk på ”- manual vid uppstart av en ny lag
Förslaget är att i samband med Lag-10 uppstart börja föra korta notiser och stolpa upp
saker att tänka på vid uppstart av ny lag som slutligen ska generera ett häfte och
underlätta nästkommande uppstart.

- Reviderad spelaravgift för målvakter som kompensation för
en del av utrustningen
Förslag att ge målvakterna över U11 en rabatterad avgift på 50% då deras utrustning
är avsevärt dyrare än vanlig spelarens. Det ska lyftas upp i styrelsen

- Fadderverksamhet
I samband med ny startade lag skulle det vara bra äldre lag kunde komma ner på
träningarna och agera som faddrar för de yngre. Förslaget är att ha A-laget äve J-lagen
eller lag som är några år äldre.
Lag-10 ska kolla upp med andra föreningar i vår närhet hur de gör eller har gjort i
liknande situationer.

- Målvaktstränare under hockeyveckan
För att målvakter ska anmäla sig till hockeyveckan här i Eskilstuna
måste det finnas målvaktstränare som kan ge de mesta utav träningen.
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