Sektionsmöte Antnäs BK – Basket
Onsdag 18 januari 2017 kl.18.00-20.00
Närvarande:
Katarina Kjällman (P08/09)
Mia Wikström (F02/03)
Angela Hedlund (Ordf. huvudstyrelsen och F04/05)
Veronica Andersson (F06 och F08/09)
Emma Ebenfeldt (F06 och F/P10)
Johan Leijon (F07)
Mats Kero (P04/05 och F08/09)

ERSÄTTARE FÖR BASKETENS REPRESENTANT PÅ STYRELSEMÖTEN
Ersättare för Katarina Kjällman på styrelsemötet 13 mars och 8 juni behövs. Alla mötesdeltagare tar på sig att
kolla upp vilket möte de kan ha möjlighet att delta på.

ÅRETS ABK:ARE
Det är basketsektionens tur att utse vem som blir årets ABK:are.
Förslag: Namnförslag med motiveringar samlas in av basketledare genom Facebookgruppen, sektionen utser
nomineringar, offentlig röstning sker via hemsidan och priset delas ut på årsmötet. Annat förslag på tillfälle för
utdelning av pris är att vi ordnar en bankett/festtillställning där man mot en mindre kuvertavgift får mat och en
trevlig kväll.
Beslut: Insamling av nomineringar och sållande bland dessa sker av basketsektionen i Facebookgruppen senast
5 februari. Förslaget om tillfälle för utdelning avvaktar vi med. Katarina tar med sig frågan om bankett till
styrelsemötet den 6 februari.

ANTNÄS IP
Kommunen genomför en invigning av Antnäs IP till våren.
Beslut: Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

UNGDOMSGRUPP
Förslag från Angela som varit på utbildningen ”effektivare styrelsearbete” på hur vi kan effektivisera och
inkludera fler till att vilja delta i styrelsens uppgifter. Vi bildar en Ungdomsgrupp som tillsammans kan titta på
de ”ungdomliga” delarna av vår verksamhet, ex. sportlovsbasket, avslutningar, discon, invigning av IP osv.
Beslut: Åldersgräns U11 och äldre. Två från varje lag, lottdragning vid fler antal. Information till varje lag från
coach/lagledare om vad det innebär i runda slängar. Sista dag för att komma in med namn är söndag 29 januari
och de lämnas i Facebookgruppen. Datum för ett första möte är tisdag 31 januari 19.00-20.00 i klubbstugan och
en vuxen måste vara med (Katarina, Emma och Johan deltar). Katarina bokar klubbstugan med Carina.

PUL
Vi måste samla in samtycke från alla medlemmar under 18 år för publicering av bilder på digitala medier.
”Medgivande av publicering av bild/text”
Beslut: Veronica A sätter ihop ett dokument vi kan använda oss av vid utdelning. Sammanställs och förvaras på
kansliet.

LAGFOTON
Tas upp på budgetmöte och genomförs under nästa säsong.
Beslut: Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

FÖRDELA BILBINGOOMGÅNGAR
Ordningen bestäms nu och datum sätts ut när vi fått dessa på styrelsemötet den 6 februari.
F04/05
F02/03
F07
P08/09
F08/09
F/P10
P04/05
F06

VALBEREDNINGSREPRESENTANT FRÅN BASKETEN (F04/05)
Henrik Dahlberg, 070-610 51 61, henrik.dahlberg@bahnhof.se

DATUM FÖR AVSLUTNING
Torsdag 6 april 2017, Antnäs Sporthall

NÄSTA MÖTE
Tisdag 28 februari 18.00, klubbstugan

Vid tangenterna

Katarina Kjällman

