Datum:

2017-09-25

Tid:

18:00 – 20:00

Plats:

Klubbrummet, Nolhaga

Närvarande: Per Ottosson, Ulrica Granqvist, Catarina Bergqvist, Mathilda Svanhög-Krantz,
Nina Sjöö, Lena Lindqvist, Ulf Lundström, från Sportrådet närvarade: Sanna Di Francesco,
Ingvar Larsson
Ej närvarande: Linda Ottosson, Håkan Mattsson
Protokoll Damkommittémöte nr 2 (17/18)
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
PO hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2. Val av justeringsman
PO och UL valdes att justera protokollet.

3. Genomgång och godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

4. Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter
Integrationsdagen: Nina och Mathilda försöker hitta dag som funkar.
5. Till/från kansli, styrelse, UK, herr
Lena och Catarina går igenom DKs årsplaneringslista för att uppdatera ansvar mm.
6. Ekonomi
Per redogjorde för klubbens ekonomi. Alla omkostnadsposter prövas och aktiviteter för att
öka intäkterna pågår. Per har lämnat in skrivelse angående klubbrummet i Nolhaga.
7. Utbildning
Marcus har gått TS2. Mikaela tillfrågas om ev utbildning.

8. Sportrådsfrågor
Sanna undersöker möjligheten till förmånliga hyresavtal för bilar till damlaget. Sanna tog upp
frågan om målvaktscoach i Dam och DJ. Hon är tidigare målvakt.
Ingvar håller i många lags fys-träning. Viktigt att börja i god tid för att lära sig tekniken med
styrketräning.
9. Status






Damsektionen omfattar totalt ca 80 personer med spelare, ledare och DK
Damlag – Truppen är helt klar. Ny målvakt: Ida Dahlgren. Seriestart 1/10
DJ – USM till steg 2. Viktigt att alla är med på träningar för att få bättre stabilitet.
Seriestart DJ Norra med hemmamatch 30/9.
AF – Storvinst i seriestart. Förslag att -01 tränar med DJ. USM i Alingsås 14-15 oktober
Integration tjejer – Mathilda spinner vidare på tidigare upplägg. Viktigt att finna
gemenskap bland 14-15-16-åringar.

10. Matcharrangemang
Då matcharrangemangsgruppen inte har resurser att ta hand om damlagsmatcherna får
damkommittén rycka in i dess ställe. DK letar fler resurser till detta. Michelles Minne
fungerade bra.

11. Övriga frågor



Linda Ottosson är tvungen att lämna DK pga hög arbetsbelastning. DK letar ersättare.
Integrationsgruppen för nyanlända är med på bokmässan i helgen 29/9-1/10.

12. Kommande möte
Måndag 23 oktober kl 18-20 i Nolhaga Klubbrum.

13. Mötets avslutande
PO förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Catarina Bergqvist
Justeras
Per Ottosson

Ulf Lundström
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