PROTOKOLL UK-MÖTE NR 4 17/18
Plats:
Estrad
Datum:
2018-03-26
Tid:
18:00-20:00
Närvarande:
Anders Spånell, Jan Svensson , Lisa Malmström, Martin Lernås, Maria von der Luft, Therése
Sonesson
Föräldrarepresentanter: Erik Nordmark, Mikael Cäker, Carina Berg, Anders Eriksson, Frida Göransson

Mötet öppnades
Agenda – Planering Klubbmästerskap & Ungdomsavslutning
•

Ungdomsavslutning:
Klubbmästerskap/avslutning söndag 22 april 11:00-16:00 flyttas till
onsdag 25 april 16:00-21:00.
Orsak; F03 inte kan delta pga. annan lagaktivitet på annan ort., USM-final för A-pojkar i
Malmö där flertal tränare, föräldrar och syskon troligtvis kommer att delta som annars skulle
komma på ungdomsavslutningen.
Lokal: Estrad – Martin kollar nytt datum
Ny inbjudan ut till alla spelare och ledare så fort datum och lokal är fastställt – Lisa via Maria S
Speaker till inspring etc. förslag Gustav Sanfridsson – Martin
Lag för lag springer in till egenvald låt, De äldsta först och de yngsta sist, ordinarie lagledare
ansvarar för sitt lag – Lisa skapar Spotifylista – Låtval har börjat komma in.
Medaljer hängs på när varje lag kommer inspringande medan seriespelsplaketter delas ut i
samband med när individuella priser delas ut – Maria S har beställt medaljer och plaketter.
Alla spelare, ledare och resurser i evenemanget bjuds på korv med bröd, dricka samt godis
medan gästande föräldrar, syskon erbjuds kiosk. – Kioskansvarig; förslag Inge Qarlsson
tillsammans med föräldraresurser. – Martin/Lisa
Fotografering: Mikael Sonesson tillfrågas – Therése
Eventuellt resurs som filmar inspring

•

Klubbmästerskap
Del av damlagets spelare, del av herrjuniorernas spelare kommer vara coacher till mixade lag
i respektive åldersgrupp. Lagen kommer att delas upp på plats.
Coacherna ansvarar och är tillsammans med sitt lag under hela Klubbmästerskapsdelen.
Ungdomskommittén ansvarar för att ta fram aktivitet/sysselsättning som lagen ska genomföra
när match inte spelas. Syftet är att hålla samman laget mellan matchspel.

Janne och Mårten samt Christer är domare - Martin
Miniplaner + mål - Martin
Cupstruktur - Anders
Dagen kommer att avslutas med en Dreamteammatch. De spelare som får individuellt pris i
respektive seriespelande lag kommer få spela i ett Dream Team-lag mot mixat Dam och
Herrjuniorlag.
Allra sist kommer Attitydpokalen delas ut av Martin
UK kommer dels informera om kommande värdegrundsarbete samt bjuda in
till kick-offen 18-19 augusti 2018
Nästa extra planeringsmöte inför Ungdomsavslutningen onsdag 4 april 2018 AHK Kansli – Marin
bokar lokal

På UK-möte 2018-05-03 - Planering Kick off läger 18-19 augusti 2018
•

Maria S – Inbjudan

•

Lägervärdar

•

T-shirts funktionsmaterial - Martin

•

Föräldraarbetsgrupp – Inbjudan från UK via Maria S

•

Dam och Herrlag är på plats och hänger med ungdomarna - Martin

Nästa möte
•

Måndag 2018-03-26 (sista måndagen i varje månad)

Skrivet av:
Justerat:

Lisa Malmström
Therése Sonesson

