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

1. Mötet öppnas
Sandra välkomnar alla och öppnar mötet. Första gången en representant från
kälkhockeyn är med.

2. Sekreterare och justerare utses
Sekr Anna Gisslander -09
Justerare missades att utses …

3. Sandra informerar
Första dagen för trestegsutbildningen sker i samband med avslutningen på denna säsong.
Övriga steg nästa säsong.
Ungdomsavslutningen är 5 april kl 18:00. Bildspel kommer troligtvis att gå runt i Foaje´n och
ledarmatch mot 02/03 önskas. Motivera ledare att anmäla sig. Innehåll ej helt klart ännu.
Materialarträff 18/1 kl18:00 på Kansliet. Endast fyra anmälda på tryck på att fler ska gå.
Nyckelinventering och regler ang sliprummet kommer att bearbetas.
Kaffebiljetter har fungerat bra anser vi. Nytt för oss alla men det underlättar.
Sandra vill att vi är noga med att återfå oanvända biljetter.
Sjukvårdsutbildning kommer att erbjudas vid två olika tillfällen, om tre timmar per gång.
Minst en ledare från varje lag ska gå ett tillfälle, gärna flera då det förekommer att lag kan ha
dubbla matcher på två olika håll. Bra att ha någon som befinner sig nära isen (ledare,
materialare etc.). Denna utbildning har önskats under en längre period så nu vill styrelsen att
lagen tar sitt ansvar och har minst en anmäld.
Innehåll blir allmänt om barn, barn och trauma, barn HLR samt luftvägsstopp. Tillfällen som
erbjuds är: onsdag v 5 (31/1) samt tisdag v 6 (6/2). På VIP-hyllan mellan 18:00-21:00. Räcker
att gå ett tillfälle men man är välkommen båda.
Inlämning av önskemål hur många RC-häften resp appar vi tänker sälja av alla lag utom 06 (ej
närvarande) och 02/03. Sandra återkopplar om huruvida man kan säga nej till detta eller inte.
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Mats informerar
Målvaktsträningen är igång, anslag finns i foajén.
Domarlåten ska spelas före varje match. Den hittas inte på några spellistor så Anders får kolla
upp var vi hittar den och Mats informerar oss om detta.
Kan behövas bemanningshjälp vid veterancupen samt företagshockeyn.
Ett visst antal cuper kommer att ske under mars och april i Smehallen, bra att ha i åtanke.
Ang bemanning av kiosken så är det så att den som från början har passet är ytterst ansvarig.
Har man bokat en vikarie och denne inte dyker upp eller får förhinder är det lagrepresentanten
som ska åtgärda bortfallet och se till att kiosken öppnas!
Schema för bemanning av loppisdagarna 28 april och 5 maj delas ut.

4. Genomgång av samtliga ungdomslag, samt eventuellt
inskickade ärenden
Uppföljning av 05:s DM: Gick bra och flöt på. Ordnade ingen mat till andra lag vilket
underlättade bemanningen. Mer stöd från förbundet önskas eller engagemang att tex
dela ut medaljer. Anders får ta det tillbaka till förbundet.
Mats påpekar att cupmanualen ska uppdateras med uppgifter som ska göras, tex grilla
och sälja hamburgare, bemanna kiosk även om det är vardag som det var i detta fall.
Uppföljning av cup 06 (via Sandra -08): Flöt på med samarbetet i kiosken som 08:orna
hade ansvar för. Verkade fungera bra det hon såg och märkte av i hallen. Får höra mer
av Ola (lagledare 06) senare.
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5. Sådant som ska tas med till styrelsen/klubbchef
-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. Bearbetning av detta förslag pågår av styrelsen.

Lagen får ta eget initiativ och öppna kiosken, men förtjänsten går än så länge endast
till stora Linden. Även om ni erbjuder hembakat.

- Domarfrågan
En kort resumé av vad Anna, Teresa och Ellinor skrivit ihop om hur vi kan fånga
upp ungdomsdomare. Har bearbetats av styrelsen och fler reflektioner förs här.
Ska återkopplas till styrelsen igen då ett förslag är att samla alla domare och få
deras egna reflektioner.

6. lagledarmöten säsongen 2017/18
15/2 OBS! En torsdag.
19/3
16/4
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