PROTOKOLL UK-MÖTE NR 5 15/16
Plats:
Blå Mandel Estrad
Datum:
2016-02-02
Tid:
18:30-20:00
Närvarande:
Irene Gerdov Savolahti
Lennart Andersson
Maria Sundén

Tomas Gideflod
Annika Hansson
Maria Remonen

Johan Wahlström
Maria Rönnkvist
Lisa Malmström

1. Mötet öppnades
Tomas Gideflod öppnar mötet och dagordningen fastställs.
Presentation av alla mötesdeltagare görs på anledning av att Lisa Malmström är ny i UK.
Sekreterare under mötet är Lisa Malmström.

2. Val av justeringsman
Tomas Gideflod och Annika Hansson.

3. Genomgång av föregående protokoll
Inga synpunkter togs upp på föregående protokoll.

4. Kansliet informerar
24/3

Klubbmästerskap

27/4

Ungdomsavslutning (prel.)

15-17/4
Potatiscupen
Stort intresse, gamla Börjessons Bil blir Cupcentra i år, Behov av fler förläggningar finns. MS
kommer undersöka lokaler i närheten av cupcentrat.
4/5

Ungdomsledaravslutning (prel.)

19-23/6

Handballschule 60 stycken ungdomsplatser - Behov av nattbemanning finns.

19-21/8
Kick off Läger
Önskemål att AHK blir bättre på att involvera hela föreningen, från ungdom till Elit.

5. DS informerar
Ensamkommande flyktingungdomar har fått möjlighet att träna, stort intresse.
Info handboll på sportlovet – Två pass tisdag 16/2 samt torsdag 18/2 10:00-11:30 killar och
tjejer 09-05 och 11:30-13:00 killar och tjejer 04-01.
Info per mail har skickats ut till alla ungdomstränare, Dennis är kontaktperson och håller i
träningspassen.
AHK 09-laget´s träningstid i Alströmer är ledig eftersom laget har lags ner. Halltiden behålls
så länge, kan förslagsvis användas till träning för flyktingungdomar.

6. Ekonomi
Ny budget för säsongen 16/17 har lämnats in. Hänsyn har inte tagits till hyreshöjningar.

7. SISU/Utb
SISU
Tomas varit på möte och träffat Fotbollsklubb från Linköping. De presenterade hur fotbollen
och Bandyn slutet samarbete med varandra över säsongerna för att få träningstillfällena att
funka över säsongsperioderna.
Utbildning
Idé till utbildning på Första hjälpen, HLR, skador etc. på nästa ledarmöte eller som en
utvecklig av ”Utbildningsveckan” på en helg. Synpunkter lämnades att detta behöver
genomföras kontinuerligt för nya tränare, men också för repetition för befintliga tränare.
Irene, Tomas, Annika anmäler sig till gruppdeltagare att titta på frågor kring vilka
utbildningar som behövs och hur kommande utbildningar skall fördelas över säsong.

8. Övriga frågor
Hallbybollen
Maria S hade varit på Hallbybollen och studerat dess organisation och genomförande.
Utvärdering av Hallbybollen har gjorts och kommer att presenteras nästa UL-möte.
Fadderverksamhet
Mötesinbjudan troligtvis till 29/2 Möte för samtliga ledare med utbyte av
träningserfarenhet, önskemål av träningsresurser så som material, övningsbank etc.
Ledare F08/P08 onsdagar 16:40-17:40 saknar 1 tränare
Då huvudtränaren är sjukskriven står Louise Herneholt idag själv som tränare. Johan W från
UK har varit och informerat berörda föräldrar kring situationen. Intressefråga har ställts till

föräldrar om att ställa upp säsongen ut som stöd på träningarna. Imorgon onsdag 3/2 tar
Louise och Anna Sundberg (tränare F05) hand om träningen. Maria S lämnade synpunkter
kring ansvarsfrågan från AHKs sida hur denna träningsverksamhet för denna åldersgrupp har
uppkommit och fortsättningsvis ska bedrivas.
Alkohol och Droger
Annika och Irene har varit på info om förebyggande mot droger o alkohol, som Mhf, Nbv, IOGT och
Lions bjudit in till.

9. Nytt datum för nästkommande UK-möte
Kommande UK-möten under våren 2016
Måndag 22/2
Tisdag 15/3
Tisdag 5/4
Måndag 25/4

10. Mötet avslutas

Skrivet av:

Lisa Malmström

Justerat:

Tomas Gideflod

Annika Hansson

