PROTOKOLL UK-MÖTE NR 8 17/18
Plats:
Estrad
Datum:
2018-06-27
Tid:
18:00-19:00
Närvarande:
Anders Spånell, Lisa Malmström, Jan Svensson, Maria Sundén, Therése Sonesson
Föräldrarepresentanter: Anna Josefsson, Mikael Säker

Planeringsmöte inför AHK Kick Off 18-19 augusti

Lägerchef/lägerchefer via UK (rekommenderat 2-3 personer)
• Kvittera ut taggar och nycklar – Maria S
• Checka in alla på lördag morgon – Lisa M, Mikael S, Här behöver det vara någon mer
föräldrarepresentant! Anmäl till Lisa M
• Övernattar, vid entrédörren Anders Spånell, Preliminärt Anna Josefsson
• Att kontrollera dörrar och fönster under helgen så att de inte står olåsta (sk
patrullering)
• Stötta ledarna vid frågor
o Att tänka på är att ledarna ansvarar själva för sina spelare och föräldragrupp
hela helgen
• Vara kontaktperson utåt till Räddningstjänsten om ngt händer – ge Maria
namn+mobil dag/natt-personal
• Får en telefonlista på viktiga nummer under helgen om ngt händer, Securitas t.ex.
• Utcheckning söndag med städansvarsbesiktning - Jan S och Mia, Här behöver det
vara någon mer föräldrarepresentant! Anmäl till Lisa M
•
o Samla ihop allt som skall fraktas tillbaka till AHK och leverera till Estrad.
o Om ledare kvitterar ut tältsäng ansvarar de själva för att återlämna till Estrad,
inte ni
• Återlämna utkvitterade taggar och nycklar till Maria S
Kvällsaktivitet lördag
• Grillkorvsaktivitet av matleverantör – Fredrik Järås
Bemanna vid fotograferingen lördag - Therése S
• Ta emot fotograferna och visa dom till caféet där fotograferingen skall vara
• Se till att lagen är på plats (mobilnummer till ledarna får ni innan av Maria S)
• Se till att tidsschemat hålls

AHK kansli ansvarar för
• Bokar upp alla hallar samt logidelen direkt efter den kick off som varit
• Gör upp träningsschema som förmedlas till tränarna minst en vecka innan lägret,
men gärna tidigare
• Inbjudan samt förmedling via mail och hemsida till alla i AHK
• Hämta ut taggar och nycklar samt bokar öppettider i hallar
o Ledarnas kommunala taggar som de redan har uppgraderas den helgen till att
gälla gymnasiet med så deras entré in kommer fungera kväll och natt
o För spelarnas entré gymnasiet kanske vi behöver ha öppettider eller
bemannad entré av lägerchef – återkom med vad ni tycker (det händer väldigt
lite dagtid och är ganska trist att vara fast stationerad där om man inte hittar
på ngn aktivitet där så som shop eller annat)
• Ansvarig på kansli är tillgänglig för lägerchefernas frågor under hela helgen
• Äger ihop med UKs Sportsligt ansvarig agendan på ledarmötet, med UK och DK inputs
• Förhandling med matleverantör
• Kostnad för lägret ihop med övriga kollegor och styrelse
• Förpacka påsar med gåvor per antal anmälda per lag
Nästa möte

Nästa möte 13/8 18:00 Estrad

Skrivet av:

Lisa Malmström

Justerat:

Therése Sonesson
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