PROTOKOLL UK-MÖTE NR 4 15/16
Plats: Klubbrum Nolhaga
Datum: 151208
Tid: 18.30
Närvarande: Irene Gerdov Savolahti, Tomas Gideflod, Johan Wahlström, Lennart Andersson,
Annika Hansson, Maria Rönnkvist och Monika Israelson Carlsson, Maria Sundén och Maria
Remonen.
1.Mötet öppnades
Maria Sundén öppnar mötet och dagordningen fastställs.
Sekreterare under mötet är Monika.
2. Val av justeringsman
Maria Rönnkvist och Annika Hansson.
3. Genomgång av föregående protokoll
Ingen synpunkter på föregående protokoll.
4. Kansliet informerar
 Maria S går igenom schemat för de nya träningstiderna när Nolhagahallen stängs
efter årsskiftet.


Lennart Anderberg startat en grupp som ska arbeta med frågorna rörande
ensamkommande flyktingbarn.



Calle Ek ensam tränare för P01 då Josefine Tempsch tvingas hoppa av för att hinna
med att spela och träna med damlaget. Dennis kallar till möte angående detta då
Calle Ek behöver avlastning eftersom han också tränar P02.



Hallbybollen- Det har skett en felaktig anmälan från AHK gällande antalet gästkort
vilket ställt till bekymmer, men det verkar som att cupansvariga från Hallbybollen
hittat en lösning på problemet. AHK saknar en cupgeneral för Hallbybollen. Maria
Remonen anmäler sig. Ytterligare en person ska tillfrågas.



AHK Wheelers har ställt in alla träningar till mitten av januari. Orsaken är att bland
annat att flera spelare är på cup under december med Team Sweden. När
träningarna startar igen ska Lennart hjälpa till på torsdagar.



Ledarträffen var lyckad. Bra möte och roliga aktiviteter.

5. DS informerar
Ingen information.
6. Ekonomi
Ekonomin i balans. Det är något konstigt med materialposten. Lennart undersöker vidare.
Ny budget för säsongen 16/17 ska läggas inom kort.
7. SISU/Utb
Thomas inbjuden på träff den 15 december.
12. Övriga frågor
 Hallbybollen- Se information under kansliet informerar.
 Fadderverksamhet- Det blir möte 18 jan, födda 04-07 kl 19-20 och födda 01-03
20.15-21.15
 Schema, vem besöker vilket lag- Johan har gjort ett förslag på schema. Förslaget
kommer mejlas ut bland dem som är berörda.
 Tomteparaden- AHK fick pris för största förening.
 Avlutning 2016- Alla ska tänka på idéer till nästa möte.
14.Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Skrivet av:

Monika Israelson Carlsson

Justerat:

Maria Rönnkvist

Annika Hansson

