Datum:

2017-11-22

Tid:

18:00 – 20:00

Plats:

Nolhaga

Närvarande: Per Ottosson, Ulrica Granqvist, Catarina Bergqvist, Mathilda Svanhög-Krantz,
Nina Sjöö, från Sportrådet närvarade: Ingvar Larsson
Ej närvarande:, Lena Lindqvist, Ulf Lundström, Håkan Mattsson, Sanna Di Francesco
Protokoll Damkommittémöte nr 4 (17/18)
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Per hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2. Val av justeringsman
Per och Ingvar valdes att justera protokollet.

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

4. Terminsavstämning med Morten och Janne
Morten och Janne trivs bra i klubben och med damlagsgruppen. De flesta är bra tränade från
försäsongen. Båda framhåller Ulricas arbete runt laget, som uppskattas väldigt mycket och är
en förutsättning för att tränarna ska kunna fokusera på träningar och matcher. För
kommande säsong önskar tränarna att ett utvecklingslag kan startas, för de som vill ta en
plats i damlaget.
5. Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter
Inspirationsdagen: Förslag på datum är 3/2 men beror på hur DJs serie lottas.
6. Terminsavstämning med Marcus, Mikaela och Liselott
Alla tre trivs väldigt bra ihop och med tjejerna som är en go grupp. Tyvärr är det ofta för få i
träningsgruppen, vilket gör att många träningsmoment inte kan genomföras. Önskvärt att
några AF är med varje gång på DJ-träningar. Per kollar igen med Martin. Några gånger
framöver kommer Marcus o Martin att slå ihop träningarna.
Ett utvecklingslag känns väldigt intressant inför nästa säsong.

7. Utbildning
Mikaela och Liselott funderar vidare på TS1.

8. Sportrådsfrågor
Håkan har inte möjlighet att fortsätta i Sportrådet. Nya krafter behövs.
9. Status
•
•
•
•

Damlag –
DJ – vidare till steg 3 i JSM
AF – Båda lagen går bra i serierna.
Integration tjejer – damlaget gör upp schema för att delta i träningar för yngre
flicklag.

10. Matcharrangemang
Catarina uppdaterar DKs att-göra-listan och mailar till alla så det blir lättare att veta vad som
ska göras vid matcharrangemang.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor
12. Kommande möte
Beslutades att nästa möte blir efter nyår.

13. Mötets avslutande
PO förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Catarina Bergqvist
Justeras
Per Ottosson

Ingvar Larsson
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