Protokoll lagledarmöte 180416
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.

2. Sekreterare och justerare utses
Sekreterare Jenny Ståhl – Lag10
Justerare Sofie Havorgård - Lag10

3. Sandra informerar
En arbetsgrupp är startad för att jobba mer med den rödsvarta tråden. Ett första möte 19:e
april. Sedan kommer det bli ett uppsamlingsheat i höst där tränarna samlas och får komma
med synpunkter m.m.
Rekrytering pågår av föreningskonsulent. Det har tagits fram en kravprofil. Intervjuer
kommer att ske löpande och därefter en provanställning på 6 månader.
Det pågår även en rekrytering till ordförande.
Det är ännu inte klart vilka ledare som kommer att vara under hockeyveckan. Mer info
kommer.
Finns möjlighet att tävla om sponsorstöd via Sundbyholmstravet 29:e maj. Fri entré med mat.
Flygblad för de som är intresserade.

4. Genomgång av samtliga ungdomslag, samt eventuellt
inskickade ärenden
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5. Sådant som ska tas med till styrelsen/klubbchef
Bra under säsongen 2017/2018
• Värdegrund
• Uppdelning av ålder – flicklag
• Kommunikation – lagledarforum
• Bra utbildningar
• Bra samarbete mellan årskullarna, mellan kansliet och bra stämning i
ishallen.
• Bra och uppskattad ungdomsavslutning.

Arbeta vidare med säsongen 2018/2019
• Årshjul – olika forum: tränare, materialare, lagledare osv. Gäller även
försäljningar via föreningen.
• Tekniken i sekretariatet – ”glasa in boxen”, enbart On/Off knapp.
• Domarverksamheten – blankett med öppen fråga, nivå, tre stående frågor
om hur matchen varit?
• Hjälp med problemlösning när problem uppstår i lagen.
• Försäljning; Välja bort RC-häfte och istället välja Bingolottos
uppesittarkväll och julkalender.
• Utveckling av klädsortiment – funktionsanpassning.

6. Lagledarmöten säsongen 2017/18
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