Protokoll Lagledarmöte
Datum och tid: 2018-09-17 kl. 18.00-19.30
Plats: Sméhallen, Eskilstuna Ledarrummet intill kansliet.
Närvarande: Jenny Ståhl, Pelle Derewicki, Sandra Lainio, Pär Kikajon, Sofie
Havorgård, Teresa Tikanoja, Ola Lindkvist, Johan Lagerbeck

Frånvarande:

§ 1 Mötets öppnande
Sandra välkomnar alla och öppnar mötet.
§ 2 Val av sekreterare och justerare
Sekreterare: Jenny Ståhl
Justerare: Teresa Tikanoja
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Föregående protokoll
Aktivitetslogg
- Funktion kläder, grafisk layout – stänger för i år
- Uppdatera lagledningen samt kontaktpersoner till spelarna – krishantering
- Vikarielistan
§ 5 Bemanning cafeteria
Två personer på plats när kiosken öppnar.
Att stå i kiosken kräver ett ansvar. Lindens ansikte utåt.
Sandra anordnar ett möte med vikarierna där förhållningsregler ges ut.
Vikarielistan behöver uppdateras.
Fler personer behövs.
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§ 6 Datum sjukvårdsutbildningen: 9/10 och 11/10 18.30-21.30, anmälan görs
till Johan- Samtliga lagledningar skall gå denna.
Sofie kollar med Oskar om det finns möjlighet till ett till datum för att fånga upp
fler personer som jobbar kvällstid mm.
Önskemål om kodlås till sjukvårdsrummet lyftes fram.
§ 7 Höstlovet hamburgegrillning dagtid:
Inget lag har fått in några anmälningar
§ 8 Lagtillhörighet flickor
Ett möte kommer att hållas där man lyfter frågan hur flicklaget ska stärkas.
Arbetsuppgifterna ska vara i flicklaget.
Ett förslag är att lagtillhörigheten är flickor men att de får träna och spela med
pojklagen
§ 9 Rätt information till lagledarna
§ 10 Övriga frågor:
- Förstärkning av Flickor B. Hur ska vi locka fler tjejer att börja spela
hockey? Många som spelar fotboll fortfarande. Låta flickorna träna med
killar. Saknar tränare.
- Arbetsuppgifter i Linden.
Kioskpass, träningar försäljningar. Många olika familjesituationer, svårt
att motivera föräldrarna. Ett förslag är att det lag som har träningstid står i
kiosken och byts av när nästa lag börjar träna.
- Företagshockeyn samt loppisen är arbetspass som kanske kan ersättas på
annat sätt eller att laget får någon ersättning.
- Maskotar, tider delades ut
- Faddrar, tider delades ut
- Försläljning: Kalendrar samt bingolotter till uppesittarkvällen.
- Föräldrar till höstlovsdiscot 30/10 lämnas in 30/9
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- Röd/svarta tråden, tränarna har kallats till två träffar.
- Båsfunktionärsutbildningen, bestämmelser kommer att skrivas ut och
sättas in i pärmar. Checklista för att vara båsfunktionär önskas. Varje
lagledare ser till att båsfunktionärskompendium hockeydommare.se läggs
upp på respektive laget sida.

§ 11 Nästa möte 22/10
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