PROTOKOLL UK-MÖTE NR 1 15/16
Datum: 150910
Plats: Blå mandel, Estrad
Tid: 18.30-20.30
Närvarande: Irene, Maria R, Monika, Madde, Tomas, Mia, Maria S.
1. Mötet öppnades
Tomas öppnar mötet. Sekreterare Monika.
2. Val av justeringsman
Maria Rönnkvist och Tomas Gideflod.
3. Genomgång av föregående protokoll
Ingen kommentar
4. Kansliet informerar
 Klasshandbollen- Maria S drar spelschema för samtliga årgångar.
 De flesta ungdomsmatcher spelas i Nolhagahallen vilket lagen är positiva till. Enda
nackdelen är att lagen inte kan sälja fika under matcherna. Maria S funderar på om
det vore bra med något lagövergripande för att hjälpa lagen att få in lite pengar i sin
lagkassa. Förslagsvis ska varje lag sälja Ravelli och ljus under hösten. UK ställer sig
positiva till förslaget. Maria S ansvarar för att det går ut information till lagen om
detta.
 Blåkulla- Kansliet har utlyst en tävling bland samtliga lag i syfte att göra Blåkulla blått
under matcherna. Pengarna fördelas efter hur många spelare i laget som ser
matchen från Blåkulla, procentuellt.
 Styrgruppen Michelles minnesfond- Styrgruppen vill att Michelles minnesfond ska
användas mer. Därför kommer informationen på hemsidan kring detta bli tydligare.
Maria S ska också påminna ledarna om att de ska vara mer aktiva och hjälpa spelare
som behöver stöd från fonden.
 Domare- Maria S efterlyser fler ungdomsdomare till seriematcherna.
 Klubbrummet- Klubbshopen är nu flyttad från klubbrummet. Viss ommöblering har
skett. Det kommer att göras ett ansvars och städschema för varje lag.
Förhoppningsvis leder det till att det blir bättre ordning klubbrummet framöver.
Dennis vill att UK försöker lösa bemanning vissa eftermiddagar/kvällar mellan 15-18
så att spelarna kan komma och äta mellanmål och läsa läxor eller bara hänga med
kompisar.
 Ledare- Saknas ledare till flickor -07 och pojkar -01 saknar administratör.
 Kick Off- Positiv respons från spelare och ledare. Kommer köra ett år till i Alingsås och
sedan utvärdera. Eftersom Kick Offen är för samtliga lag inom AHK så vill UK att även
DK är med och ansvarar för arrangemanget nästa år. Tomas G ansvarar för att prata
med DK om det.

5. DS informerar
Ingen information.
6. Ekonomi
Ingen information
7. SISU/Utbildning
 Tomas intresserad av att påbörja ett samarbete mellan klubbar kring vad som händer
mellan ungdomar på de sociala medierna. En möjlighet kan vara att ha gemensam
utbildning för alla klubbar i Alingsås kring detta. Tomas pratar med SISU om detta.
 Tomas lyfter frågan om något klubbövegripande kan göras för alla ensamkommande
flyktingbarn. Holmalunds IF har ett pågående projekt. Monika och Maria R åtar sig att
prata med Holmalund kring vad deras projekt går ut på och om de är intresserade av
att göra något tillsammans med AHK.
8 AHK Wheelers
 Maddes man avlastar Madde med vissa träningar. Det är en nödlösning och annan
ledare behöver fortfarande rekryteras. Alla beställda rullstolar har kommit.
 Madde har varit på konferens med Team Sweden och där har Madde blivit utsedd
som huvudtränare tillsammans med en annan tränare för Team Sweden. Team
Sweden ska vara med i en turnering i Österrike i dec samt en turnering i april i
Liverpool. Stort Grattis Madde önskar hela Alingsås HK.
9. Övriga frågor
 Målvaktstränare- UK ska bjuda in Ricardo Hansson till nästa möte för att prata om
hans roll.
 UK har en önskan om att Dennis Sandberg besöker samtliga ungdomslag träningar
under hösten. Förslagsvis kan Dennis och representanter från UK besöka träningarna
tillsammans.
 Ny sekreterare- Monika lämnar sitt uppdrag på UK till årsskiftet.
10. Pågående ärenden
 Fadderverksamhet- Ingen information.
 Checklista- Johan håller på med ett förslag.
 Ansvarsområden UK- Johan, Mia och Tomas bildar en arbetsgrupp.
 Maxidagen 26/9- Nytt upplägg från Maxi i år. Alla klubbar rapporterar in antalet
medlemmar och pengar fördelas utifrån antal medlemmar. Tomas G ansvarar för att
AHK har något arrangemang i samband med detta.

11. Framtida punkter
Tomteparaden- UK föreslår att de yngre årgångarna går i tomteparaden och att
B-ungdom ansvarar för lottförsäljning. UK tar gärna ansvar för arbetet kring detta.
12. Nästa möte
6 oktober kl 18.30-20.00 i klubbrummet.
Möten under hösten 6/10, 10/11 och 1/12. Samtliga möten i klubbrummet.
13. Mötet avslutas.
Tomas avslutar mötet.
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