Sektionsmöte Antnäs BK – Basket
Tisdag 28 februari 2017 kl.18.00-19.30
Närvarande:
Katarina Kjällman (P08/09)
Mia Wikström (F02/03)
Veronica Andersson (F06, F07 och F08/09)
Emma Ebenfeldt (F06 och F/P10)
Malin Högström (P04/05)

MATCHSTÄLL
Matchställen samlas in efter säsong vid avslutningen den 6 april eller så fort som möjligt för inventering och ev.
inköp.
Beslut: Ta fram förslag på enhetligt matchställ för framtiden. Finns 1-2 uppsättningar på kansliet som kan
användas.

ERSÄTTARE FÖR BASKETENS REPRESENTANT PÅ STYRELSEMÖTEN
Ersättare för Katarina Kjällman på styrelsemötet den 13 mars är Veronica Andersson. Även 8 juni behövs en
ersättare, alla mötesdeltagare tar på sig att kolla upp om de kan ha möjlighet att delta då.
Beslut: Katarina meddela Carina att Veronica deltar istället och att kallelsen ska skickas till henne.

BUDGET
Mia lägger upp fjolårets budget i facebook-gruppen så kan alla kika och fylla på med sina lags budget för
kommande säsong. Fotografering för lagen måste även läggas in budget.
Beslut: Veronica sammanställer och tar med till styrelsemötet den 13 mars.
Inga matchställ behöver köpas in. Senast 10/3 ska det vara inskickat.

UNGDOMSGRUPP
Två möten är genomförda. Bra uppstartsmöte med mycket tankar och idéer. Vi pratade om ”Villagersstilen”,
om hur vi ska vara och bete sig och även hur vi ev. ska vara klädda. Vi siktar på att ta fram en kollektion som
representerar stilen.
Avslutning har de haft lite idéer om. Matcher mot föräldrar, basketquiz, EB-matcher, osv.
Fotografering av alla lag sker till hösten.
Emma har pratat med Fritidsförvaltningen och skolans rektor om att byta ut skyltarna på omklädningsrum så
att bastun kan användas av alla. Kommer att åtgärdas inom kort.
Årets ABK:are från Ungdomsgruppen. Angela Hedlund, Katarina Kjällman, Sara Sundström.
Emma skriver in alla namn och deras nomineringar på facebookgruppen.
Nytt datum för möte ej satt. Efter att sektionen har haft sitt möte.

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: Samlas ihop i början av nästa säsong.

DATUM FÖR AVSLUTNING
Torsdag 6 april 2017, Antnäs Sporthall

NÄSTA MÖTE.
Tisdag 21 mars, 18.00 klubbstugan
Vid tangenterna

Katarina Kjällman

