Dagordning lagledarmöte
Dag och tid:

Måndag den 17 december kl. 18.00- 19.30

Plats:

Sméhallen, Eskilstuna, Ledarrummet vid kansliet

Kallade:

Jenny Ståhl, Pelle Derewecki, Sandra Lainio, Pär Kikajoon, Fia
Havorgård, Teresa Tikanoja, Ola Lindkvist, Anders Nyqvist, Magnus
Ollén
Linda Forslöf, Johan Lagerbeck

Frånvarande:

§1

Mötets öppnande

§2

Val av sekreterare och justerare
Sekreterare: Pelle Derewecki
Justerare: Pär Kikajoon

§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

§5

Kristin Svärd informerar om Hockeyboden

Nyckel kommer att lämnas ut till lag 08 och yngre.
Lag 05 önskad också nyckel. Man finner att de får vända sig till de yngre lagen om tillgång enligt
listan på hockeybodsdörren.
Listan kommer att uppdateras med Namn, Tel och Lagtillhörighet.
KS går igenom information och reglerna som finns på laget.se. Viktigt att påpeka är att ALL
betalning sker till Linden och INTE till varans ägare. För sålda varor läggs pengarna i brevfacken
utanför kansliet. Lagledare får bättra sig på att titta i brevfacken. Nycklar kan kvitteras ut från den
18/12 2018.
§6

Infobrev - ang. föräldrautbildning samt häftet Barnens spelregler

Häften har kommit. Alla Lagledare tar med sig häften till resp. lag. Tanken är att varje barn ska få
ett häfte.
Rekommendation är att varje lag tar kontakt med Love Swartz, Love.Swartz@sormland.rf.se, till
lagets föräldramöte. Där går han genom bl.a. föräldrautbildning. Man får räkna med att det tar ca
30-40 min av F-mötet.
§7

Påminnelse redovisning lotter och kalendrar

Frågan lyftes om möjligheten att kunna köpa sig loss från försäljning. Frågan lyfts till styrelsen.

§8

Information kring träffen med kioskvikarier

Jenny berättar om träffen. Där man gick genom regler. Det bestämdes 100:- / timme. Betalning sker
från föräldrar som det vikarieras för. Listan är uppdaterad och inplastad. Nya vikarier som vill börja
i kiosken ska ta kontakt med Sanda Lainio eller Jenny Ståhl, kontaktuppgifter finns på vikarielistan
i kiosken. Önskemål från vikarier är att får veta vilket lag och kontaktperson de ska stå med. Detta
förmedlas via sms till vikarien.
§9

RC-häften

Kan hämtas den 28 jan 2019 Föreningen kommer att beställa hem ett antal, räknat 3 st/spelare. 75:till laget och 55:- till föreningen. Pris 230:-/häfte

§ 10 Övriga frågor

Förslag till kiosken
•

Anders N. gick genom idé att man säljer häften för matlåda, lovmatshäfte där man
erbjuder, fryst mat från t.ex. Pastahuset, eller catering av A-laget.

•

Godisfri kiosk

•

Input på vad som kan

Föräldrar borrar för målen under match
Frågan om borrning för målburen ska genomföras av föräldrar med tanken säkerhet. Det finns stor
risk att halka när man springer över isen mellan målen för att borra, Det finns även risk att man kan
skada anläggningen när man borrar för långt. Vem bär ansvaret då?
• Krokar för nycklar/taggar i träningshallen
• Klubbhållare för att kunna sätta upp klubbor utanför omklädningsrummen i gamla hallen

§ 11 Nästa möte
2019-01-21

kl. 18.00 - 19.30

§ 12 Mötets avslutande

