Sektionsmöte 2017-05-03

Närvarande:
Angela F 04/05
Veronika F 08/09
Emma F 06
Mia F 02/03
Mats P 04/05
Malin P 04/05
Beatrice F 07
Sofia P/F 10
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Vi började med att se över budgeten eftersom vi fått till oss att vi skulle försöka minska våra
kostnader. Vi tog bort några poster men eftersom mötet senare tog beslut om att lägga ner
laget för flickor 02/03 la vi tillbaka dessa poster igen.
Kickoff till hösten - ingen gemensam för lagen däremot en gemensam för ledarna. Vi
beslutade inte vad.
Bilbingomöte tisdag 9/5 kl 18:00 i klubbstugan. Veronica och Beatrice deltar och Katarina
eller Angela.
Under hösten ska vi jobba fram en gemensam policy till basketsektionen. Om vi anser att
behovet finns tar skall vi ta hjälp av SISU. Funderar gärna på vad policyn skall innefatta.
Mötet fattade beslut om att lägga ner flickor 02/03. Laget har inte någon huvudtränare och
har endast 7 spelar som meddelat att de tänker fortsätta nästa år. Laget har under hela
säsongen 2016/2017 försökt att hitta en huvudtränare utan att lyckas.
Vi pratade mycket om att vi måste utveckla samarbetet mellan lagen. Vi kan t ex träna
tillsammans över åldersgränser och de äldre kan besöka de yngre på deras träningar och
hålla i någon övning. Vi har sedan tidigare pratat om opencourt kvällar och det är också
något som skulle vara bra för samarbetet mellan lagen.
Vi pratade om hur vi som förening kan ta tillvara på Katarinas kompetens och det är något vi
behöver fortsätta prata om när Katarina är med på mötet.
Till nästa säsong ska vi köpa in en cykeltuta och foultavlor till sekretariatet och vi behöver
fylla på vår första hjälpen låda. Även en ny bollåda skall köpas in.
Emma meddelande att hon kommer att sluta som tränare för laget född -10. De har redan ett
nytt namn på gång och de ska ha ett föräldramöte till hösten där de ska lyfta behovet av fler
tränare.
Inget datum har kommit för invigningen i Antnäs. Angela skickar ut information i vår FB
grupp så fort hon får veta något. Vi beslutade att den aktivitet vi skall ha är en streetbasket
turnering. Det är bra om så många som möjligt från basketsektionen kan närvara. Inget
ytterligare möte är inplanerat under våren så vi kommer att försöka lösa att praktiskt på FB.
Vi påbörjade inventering av matchkläder och konstaterade att det finns ganska många olika
uppsättningar och främst ”damversionen”. P04/05 spelar med matchkläder som strider mot
vårt sponsoravtal eftersom sponsorerna inte finns med på deras matchkläder – det är inte
ok. Budgeterades därför till nya matchkläder till P04/05 till nästa säsong.
Malin

