Protokoll lagledarmöte 20180215
1. Mötet öppnas
2. Sekreterare och justerare utses
Sekreterare Pär Kikajoon o justerare Anna Gisslander
3. Sandra informerar
Skridskodisco:
- Mer personal behövs, framförallt till hamburger grillningen.
Fråga föräldrar igen via laget.se och meddela eventuella som
kan komma till Stefan Larsson 070-5442235.
Ungdomsavslutningen 28/3:
- De lag som inte har skickat in 3 bilder/lag till Peter på
kansliet skall göra det senast 28/2. Om inte alla lag skickar in
bilder kommer inga lags bilder att visas.
- Flera ledare behövs för att spela matchen mot Lag02/03.
- Senast 28/2 skall laget.se vara uppdaterad med korrekt
information om aktiva spelare och ledare.
- Mats informerade om medaljer/pokaler till spelarna.
Medaljer till Hockeyskolan, liten ”pokal” till lagen som
spelar halvplan, mellan ”pokal” till U12-U14, stor pokal till
U16. Detta skall försökas bli tradition.
- Priser som skall delas ut på avslutningen:
Vets stipendiaten går till U14
Gamla Lindarnas pris går till U12
Årets domare.
- Tidsschemat för avslutningen ändras till att klubbchef
Anders Björk inleder med ett tal kl. 18:00, därefter koras
årets pristagare, beräknad matchstart kl. 18:30, 2x15
minuter. Detta pga att ”Sheriffen inta kan komma innan det.
Matchen döms av pristagaren för årets domarpris.
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Sjukvårdsutbildning:
- Förslag om att ha detta som en årligt återkommande
utbildning vid säsongstart.
Kiosk dagtid skollov:
- Pär Kikajoon och Pelle Derewecki tar fram ett förslag till
nästa lagledarmöte om fördelning av intäkter mellan
bemannande lag och Linden Hockey.
Domarlåten:
- Domarlåten finns på de två datorerna som är avsedda för att
spela musik på i sekretariaten. Den ligger på skrivbordet och
heter ”Trubadix”. Mats skall be Peter ändra namn på den
till ”Domarlåten”.
Domarfadder:
- Anders Björk undersöker alternativ. Inget klart ännu.
RC-häften:
- Komihåg att lagredovisningen skall vara klar senast 6/3.

Mats informerar
4. Genomgång av samtliga ungdomslag, samt eventuellt
inskickade ärenden
Lag-06
Hur gick cupen? Lärdomar?
- Viktigt att ha och följa uppsatta rutiner/scheman.
- Viktigt att ha med personer med erfarenhet.
- Mer planering innan = bättre cup.
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- Räkna med att bemanna kiosken under icke ordinarie
öppettider.
- Skapa en arbetsgrupp för grovstädning.
- CupOnline hjälp finns via kansliet eller andra lag vid behov.
- Grönsaker till hamburgare behövs.
- Bättre mellis till spelarna, maten är en av de saker man
kommer ihåg efter ha gästat en cup. En mellis bör bestå av
t.ex. bröd, mjukost, drickyoghurt och frukt. Gärna 2st
mellis/dag. Att öka spelaravgiften med 20-50kr bör inte vara
något problem.
- Bättre att bygga upp en omtyckt och fungerande
cuptradition under ”Eskilstuna Linden Cup” med mindre
förtjänst/cup nu för om något år kunna öka förtjänsten/cup.
- Eventuellt ett möte efter denna säsong för att diskutera
förutsättningarna till nästa säsongs cuper.
- Dokument från cupen skickat till Lag 07.
Lag-05
- Går det att få tag i planschen ”Spelarna spelar, domarna
dömer, ledarna leder……..” via Sisu eller liknande? Den
finns i många idrottsarenor redan.

5. Sådant som ska tas med till styrelsen
- Tidpunkt för uppstartsmöte som denna säsong hölls i Vilsta
sporthotell. Kanske bör anpassas till när ledarna kan. Tänk
på dubbelidrottande, sommaraktiviteter m.m.
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