Protokoll Lagledarmöte
Dag och tid:

2018-10-22 kl. 18.00-19.00

Plats:

Sméhallen, Eskilstuna, Ledarrummet vid kansliet

Närvarande:

Sandra Laino, Pelle Derewicki, Linda Forslöv, Ola Lindkvist,
Johan Lagerbäck, Pär Kikajoon, Fia Hafvorgård

Frånvarande:

Representanter för Lag 05 och Lag 07

§1

Mötets öppnande.
-

§2

Sandra välkomnar all och öppnar mötet.

Val av sekreterare och justerare
Sekreterare: Pär Kikajoon
Justerare: Linda Forslöv

§3

Fastställande av dagordning.

§4

Föregående protokoll.
Aktivitetslogg.
-

Uppdatera lagledningen samt kontaktpersoner till spelarna- krishantering.
Viktigt att ledare som ej har barn i laget sprider kontakt information för anhöriga
inom ledargruppen i laget.

-

Vikarielistan.
Jenny, Sandra och Pelle tar fram en instruktion för vikarier som de skall läsa igenom
samt signera innan de står i kiosken.

§5

Krishantering.
-

Hella Svanberg från styrelsen informerar kring krishanteringsdokumentet som har
tagits fram. Beslut tas på att kansliet skall laminera krishanteringsdokumentet och
det skall förvaras i samtliga lags sjukvårdsväskor.

§6

Datum sjukvårdsutbildning tillfälle nr 2?
-

Inget nytt datum klart.
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§7

Höstlovsdisco.
-

Sandra har haft ett möte med de föräldrar som skall hjälpa till på höstlovsdiscot.
Information inkl. arbetsfördelning har skickats ut till berörda föräldrar.

§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12 Övriga frågor
Pingisbord och bordshockeyspel.
-

Stiga har sponsrat Linden Hockey med pingisbord och bordshockeyspel som skall
användas under höstlovet. Plats och hur tillgången skall fungera är ej bestämd.
Förslag på att pingisbord placeras i foajén och bordshockeyspel i kafeterian samt att
kansliet lämnar ut racket, boll och puck mot pant. Sandra skriver en text som skall
läggas ut på samtligas lags hemsida.

Förslag om att minska yngsta lagets kioskbemanning.
-

Diskussion om att yngsta laget endast skall bemanna kiosken senare på säsongen
pga. att det fylls på med spelare under säsongen samt att lag 11 har f.n. en liten
trupp och det blir hög belastning på föräldrarna.

§ 13 Nästa möte 19/11.
§ 14 Mötes avslutande
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