Datum:

2013-03-06

Tid:

17:30–19:15

Plats:

Grodan, Nolhaga

Närvarande: Irene Gerdov Savolahti, Pia Carlsson-Henderson, Maria Sundén,
Annika Hansson, Lennart Andersson, Gunilla Härnälv, Bo Bengts, Therese Juslin, Maria Rönnqvist,
Johan Wahlström

Protokoll Ungdomskommittémöte nr 9.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi. LA gick igenom utfallet per 2013-02-28. Utfallet något över budget. Ett förslag på budget
för nästa säsong visades. Har skickat till kassör Stefan Johansson.

4. SISU/Utbildning. Agendan för Utbildningsveckan till hösten spikad. Planering av nästa års
utbildningar pågår.

5. FH+. Tillkommit ytterligare deltagare på träningarna. Inför nästa säsong behövs nya bollar mm.

6. Cupguide. Riktlinjerna diskuterades, Beslöts att fortsätta dessa diskussioner tillsammans med
ledarna den 4 maj.

7. Kansliet informerar. 287 lag anmälda varav 203 övernattande till Potatiscupen. Mycket positiv
utveckling jämfört med de sista två åren.

8. Skenelägret. Alternativ till Skene som ort för kickoffen skall diskuteras på UL-möte den 4 maj.

9. Träning över åldersgränserna. Blå trådens riktlinjer skall följas vad gäller träning mellan
åldersgrupper och nivåanpassning inom gruppen. Klargörande kommer att göras på UL-mötet den 4
maj.

10. Inbjudan från BRIS. SISU tillsammans med BRIS erbjuder utbildning i Barnkonventionen. GH
och MS åker eventuellt på denna.

11. Pågående och utestående ärenden.

Målvaktsgrupp:

PCH. Arbete pågår.

Ledarenkät/Tränare:

MM sammanställt. Några åldersgrupper saknas.

Blå tråden:

GH/MS påbörjat arbete med att utforma underlag för det fortsatta
arbetet. Tanken är att det skall ske som projekt.

Skene T-shirt:

MM har fått uppdraget att utforma tävlingen..

Ledarpärm:

MM. Arbete pågår.

Reklam U-lagens dräkter:

CM. Arbete pågår. Inget nytt att rapportera.

Mötesplatser ledare:

MS/AH. Arbete pågår. Inget nytt att rapportera.

12. Framtida punkter.

Ungdomsavslutning 2:e maj
Klubbchefen ansvarar för arrangemanget. F99 & P99 sköter kiosk, korvgrillning mm.
Inspring, ljus, ljud, pokaler till alla, varje lag ta ut x antal spelare som utmärkt sig osv.

Ledaravslutning 4 maj Agenda
* Redovisning av ledarenkäten och efterföljande möten samt presentation av nästa säsongs
ledare. MS,IGS,GH
* Blå Tråden gruppen presenteras samt hur de skall arbeta vidare. MS
* Sekreteriatspolicy presenteras. GH
* Myclub.se utbildning. MS/Malin Svensson
* Halltider. MS
* Cupguiden. GH
* Målvaktsgruppen presenteras. PCH
* Teambildning aktivitet. GH
* Middag

Skene inkl Ledarmöte: På agendan för helgen

Utbildning i varför och hur hålla utvecklingsamtal med spelarna. Fråga NN. Ca 30 min i samband med
UL-mötet eller egen tid.
Introduktion för nya ledare, ledarpärm. IGS,MS,GH. Kan tas på gemensam lunch.
Knäprogram & Löpteknik. Kim kommer gå igenom knärehabprogram och därefter skall ledarna få en
app till sin mobil.
Agenda Ledarmöte Skene
Genomgång av stående agenda
Utdelnings säsongskalendern
Presentation cupguiden utifrån de diskussioner som togs 4 maj
Utbildning MyClub
Målvaktsgruppen presenterar sina planer inför säsongen
Blå Tråden-gruppen har ordet

Utbildningsvecka v35 Föreslaget innehåll
Kostföreläsning
Bytardag IGS/AH
Mental träning föresläsning. Krav att spelare och ledare går på det.
Sekreteriatsutbildning för ledare och föräldrar.
Fredag – Kanslidag med rundvandring i Estrad Alingsås samt picknick med tävlingar

Framtidens handbollspelare.
Utbildningen för alla AHKs ledare är bokad och klar. Skriv in helgen 7-8 september i er almancka!

13. Övriga frågor.
Fanns inga.

14. Nästa UK-möte 22:e april kl 17:30-21:00 i Grodan. Bokat av MS.

15. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid tangenterna
Lennart Andersson

Justerat

Maria Sundén & Gunilla Härnälv

