Protokoll Lagledarmöte
Dag och tid:

2018-08-20 kl. 18.00-19.30

Plats:

Sméhallen, Eskilstuna, Ledarrummet vid kansliet

Närvarande: Johan L (F-konsulent), Simon P. (L-ordf), Sandra L. Pär K., Linda F., Anna Å.,
Fia H., Teresa T., Ola L., Pelle D., Ellinor P.
Frånvarande: Jenny S., Lag 09, Flickor B., Josefin R
§1

Mötets öppnande

Sandra välkomnar alla och öppnar mötet.
§2

Val av sekreterare och justerare
Sekreterare: Pelle Derewecki – Flickor
Justerare: Anna Åvik Rämsby -Lag 05

§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns av alla
§4

Föregående protokoll

Sandra informerar kortfattat punkterna från sista mötet innan sommaren bl.a. förslag och
förbättringar som Årshjulet, utbildning, försäljningar mm.
§5

Simon Persson Ordförande Styrelsen Linden Hockey presenterar sig

§6

Johan Lainio ny föreningskonsulent Linden Hockey presenterar sig

§7

Sandra, Jenny & Pelle presentera nytt upplägg kring säsongens lag ledarmöten,

uppdelning, infobrev från kansliet mm.
Ungdomsrepresentanter i styrelsen presenterar sig och man går genom den nya
informationsförmedlingen för att effektivisera lagledare representation mot styrelse med
uppdelning av ålderskullar. Tanken är att under lag ledarmöten även ha diskussionsforum där
man dela upp oss i resp. åldersgrupper för att fokusera på frågor i resp. ålderskull?
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Intern beslutas det att ha dessa forum ungefär var 3:e mån. men med möjligheten att också
avsätta tid när behovet uppstår.
Sandra – U14-16
Jenny – U11-13
Pelle – U8-10,
§8

Uppdatering kontaktlista i respektive lag om eventuell förändring i lagledningen

Sandra lyfter upp att alla lagledare ser över och kontrollerar egna lagens lagledning, samt
uppdatera förändringar.
§9

Information gällande Röd/svart tråden

Under förra säsongen har en grupp bestående av Hans Lindberg, Kove Hellgren, Jukka Aro
och Tobbe Berglund utformat en uppdaterad version av Röd/Svarta tråden. Under andra delen
av september kommer man gå igenom den med hjälp av tränarna och se över de sista
detaljerna. Tanken är att den ska komma ut till jul 2018.
§ 10 Information gällande krishantering mm. Uppdatering ”anhörig lista” till varje
barn på laget.se två kontaktpersoner
Sandra informerar om den nya krishanteringen inom Linden. Alla lag ska få ut en krispärm
med checklista med information i fall av händelse/olycka.
Uppmaningen är att alla lagledare ska gå ut till respektive lag och uppmana föräldrar att
uppdatera information på laget.se, alla spelare ska ha minst 2 st kontaktpersoner med
fullständig kontaktinformation. Det kan göras på föräldramöte eller genom ett utskick inom
laget.
§ 11 Information gällande Cafeteria bemanning, vikarie mm ”inskolning nytt lag
Kansliet har skickat ut kioskschema för hela året. Lag 03/04 kommer under vecka 40
introducera Lag 11 i kioskschema. Det lyfts fram igen vikten med att det ALLTID ska vara 2
föräldrar ska öppna kiosken, ur bl.a. ett säkerhetsperspektiv. Anlitas en vikarie ska hen ha
fyllt 18 år. Vid poolspel/matcher är det spelande laget som ansvarar att hjälpa till i kiosken.
Intresserade för Kiosk vikarie anmäls till Pelle D (Lagledare Flickor). Pelle går också genom
den befintliga listan och uppdaterar den.
§ 12 Information Grafisk riktlinje/profil, både kläder och dokument
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Information om kläd kollektionen är samma som förra året, provkläder finns på kansliet, laget
vänder sig till kansliet för att boka tid för utprovning. Kriterier gällande den grafiska layouten
är samma som förra året.
Simon informerar om att de ska se över den grafiska layouten t.ex. typsnitt loga,
Mallen kommer att läggas ut på lindens hemsida.

§ 13 Tillkommande sjukvårdsutbildning.: Förslag på innehåll
Kort information om att en ny sjukvårdsutbildning, som förra året var väldigt uppskattat, ska
genomföras i år igen. Det kommer att vara 2 st. tillfällen. Lagen ska skicka in förslag på de
som ska gå och om det är något som man vill lyfta extra på under utbildningstillfällen till
Sandra L.
§ 14 Övriga frågor
Information att även en cup manual är under uppbyggnad, dock är datum ännu inte satt när
den blir klar.
Det har lyfts stor efterfråga om att genomföra utb. om bl.a. kost. Man undersöker internt om
det finns intresserade föräldrar/dietist som kan hålla i en utbildning.
Frågan ställs om att genomföra aktivitet under loven, t.ex. Jippo mm. Man har även i år tänkt
genomföra en disco aktivitet under höstloven genomföra, förslag är satt till tisdag v.44, 1719:30 (ingen klubba). Skillnaden är att i år kommer man inte att dela upp i olika åldrar utan
alla tillsammans. Det kommer behövas 2 st representanter från varje lag 2st, som hjälper till.
Frågan lyftes igen, ifall något lag är intresserad av, att utöver höstlovs Jippot/discon, hålla
kiosken öppen och/eller att grilla hamburgare under höstlovet. Lagledarna ser över intresset i
respektive lag. En viss ersättning erhålls från försäljningen till lagkassan.

§ 15 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 17 sep 2018 kl 18.00
§ 16 Mötets avslutande
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Aktivitetslogg lagledarmöte säsongen 2018/2019
Datum
Reg

20/82018
20/82018
20/82018
20/82018

Område

Ansvarig

Färdigt
periode
n

Öppen/Stängd/Parkera
d

17-sep Öppen

Se över träningskläder och ryggsäck och tryck på dessa.

Simon P

Lägga ut grafiska layouten på lindens hemsida

Simon P

17-sep

Öppen

Uppdatera lagledningen i resp. lag samt 2st
kontaktpersoner för alla aktiva i resp.lag

Alla
lagledare

17-sep

Öppen

Gå igenom och uppdatera vikarielistan

Pelle D

17-sep

Öppen
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