PROTOKOLL LEDARMÖTE NR 3 14/15
Plats: Klubbrummet Nolhagahallen.
Datum: 150220
Tid: 17.00-18.30
Närvarande: Delar av ungdomskommittén, ett antal ungdomsledare samt Dennis Sandberg
och Maria Sundén. Irene Gerdov Savolahti har deltagarförteckning.
1. Mötet öppnades
Tomas öppnade mötet och lämnade ordet vidare till Maria Sundén.
Monika Israelson Carlsson är sekreterare under mötet.
2. Val av justeringsman.
Maria Sundén och Tomas Gideflod
3. Potatiscupen
Maria informerade om att ett första möte med föräldraansvariga nu hållits. Att Cupcentrat
flyttas från Nolhalla ishall till Estrad Alingsås. A-ungdom kommer att spela sina matcher i
Ishallen & Nolhaga, inte Estrad så som tidigare.
Matsalen kommer att vara i Sportex gamla lokal, bredvid Grillspettet vid ån. Ledarfesten
kommer att arrangeras där eller i anslutning till Estrad. Discot för ungdomarna går av stapeln
i Estrad.
Extra personal kommer att behövas eftersom herrjuniorerna spelar final i USM i Jönköping
samma helg och eventuellt också P00 (som spelar steg 4, näst sista steget, 21-22 mars). Alla
behöver hjälpas åt för att sprida behovet av arbetskraft under cupen.
Baltichov ansvarar som tidigare för Förbohallen i Lerum, men i år också Alléhallen i Floda.
Vi har försökt att inte förlägga matcher i Ingared då det är en väldigt trång och liten hall,
men med det stora intresse som vi haft i år så har det inte gått att helt utesluta den hallen.
Vi siktar mot att lagen bara ska behöva spela EN match där och resten i annan hall. Vi får se
hur vi lyckas med det till slut.
4. Klubbshop/fritids
Annika Hansson informerar om öppettiderna, mån 14-18 och tors 15-19.
AHK vill att Klubbrummet ska användas mer än det gör. Alla ledaren uppmanas att sprida det
till spelarna. För närvarande finns även Klubbshopen i Klubbrummet.
Viktigt att alla tar ansvar för ordningen i Klubbrummet och ser till att det städas, plockas bort
och låses efter användning.
Dennis informerar om att det pågår en dialog med Kommunens fritidsavdelning för ett ev
samarbete.

5. Lagförtjänster
Finns ett antal länkar på hemsidan. Alla ledare får även nya tips i brevfacken i klubbrummet.
Ravelli AB kommer att ha en monter under Potatiscupen och alla lag har fått ett utskick från
dom (genom Maria) om möjlighet att sälja detta, typ Newbody. Man säljer kläder och lite
blandade varor med bra kvalitet. Kalsongerna är tydligen riktigt bra, sa man på mötet. Om
man påbörjar sin försäljning nu så går all förtjänst till laget då det är lagen själva som har
direktkontakt med Ravelli. Bra om AHK-lag sålt klart innan Potatiscupen.
6. Blå tråden
Version 5 är klar. Maria går igenom de ändringar som finns från version 4. Ingen har något
att invända så den nya versionen kommer att läggas ut på hemsidan omgående. Blå Tråden
är alltid under omarbetning för att förbättras så synpunkter är välkomna även
fortsättningsvis.
7. Hemsidan
Det finns en arbetsgrupp som arbetar med att förbättra hemsidan. Därför är det viktigt att
alla ledare svarar på den enkät om hemsidan som skickats ut för en tid sedan från Maria.
Kontakta maria.sunden@ahk.nu om man missat den enkäten så skickar hon på nytt.
8. Ungdomsavslutningen
Tomas informerar om att UK kommer att bestämma datum för både ungdomsavslutningen
och ledaravslutningen på nästa UK-möte. Ska inte behöva krocka med en ev slutspelsmatch
om vi planerar i tid. I år är det -01 som ansvarar för själva avslutningen. Mer info kommer
Maria att delge er.
9. Mötets avslutande
Tomas avslutade mötet för att kl.19.00 starta upp med övningar i motorik och kinetik i Ahallen för ledarna. Ansvariga var här Alexander Igelström, Martin Lernås och Peter Hafström.
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