Sektionsmöte Antnäs BK – Basket
Tisdag 16 oktober 2017 kl.19.00-21.00
Närvarande:
Angela Hedlund (Ordf. huvudstyrelsen och F04/05)
Katarina Kjällman (P08/09)
Veronica Andersson (F06/07 och F08/09)
Emma Ebenfeldt (F06/07)
Sofia Lipponen (F/P10)
1. Mötets öppnande
Ordförande Angela Hedlund öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av mötesordförande
Mötet väljer Angela Hedlund till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Mötet väljer Katarina Kjällman till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Mötet väljer Emma Ebenfeldt till att justera protokollet.
5. Föregående protokoll
Mötet går igenom föregående protokoll och gör följande tillägg.
a) Komplettering på utbildning
Grundkurs: Anja Larsson, Andreas Johansson, Angela Hedlund, Sofia Lipponen, Dennis
Lidström
Steg 1: Malin Högström, Mats Kero, Emma Ebenfeldt, Veronica Andersson, Sara Sundström,
Mattias Nordaneldh.
Förslag på datum för Steg 1: 18-19 november (Antnäs Sph och klubbstuga) och 27-28 januari
2018 (Antnäs Sph och klubbstuga). Katarina Kjällman meddelar NBDF och kollar möjlighet att
få en Steg 1 utbildning förlagd till Antnäs.
b) Vi avvaktar med nytt datum för coachinspirationen tills vi vet datum för utbildningarna.
6. Inköp sektionen
a) Klädkollektion via 2WIN. Katarina Kjällman tar kontakt med 2WIN och ordnar detta.
Hoodtröja klarblå utan zip med stor Villagers logotype fram och liten ABK-logotype på vänster
ärm.
Byxa svart med Villagers logotype samt nummer och namn som tillval.
T-shirt i klarblåfärg och med stor Villagers logotype fram och liten ABK-logotype på vänster
ärm.
Långärmad t-shirt i bomull i klarblå färg.
Strumpor vita med Villagerstryck. Vad är ett ”hyfsat stort minimumantal”? Kollar med 2WIN.
Shootingshirts, är det exempelbilder? Kollar med 2WIN.

Om inte t-shirt och långärmad t-shirt finns i klarblå färg så
kollar vi med annat företag, ex. Byamössan.
23 st ledartröjor med trycket ”LEDARE” på ryggen beställs
separat via 2WIN eller motsvarande företag.
b) Bollkorg till Antnäshallen för bollar storlek 5 och storlek 6/7 (två korgar)
På www.sport-fritid.nu finns bollkorgar lämpliga för ändamålet. Kostnad 2 250 kr/st.
Emma Ebenfeldt tar på sig att beställa bollkorgar.
c) Väskor till matchställ
Emma Ebenfeldt har köpt in väskor till matchställ från Stadium.
Veronica Andersson hämtar ut en väska för F08/09, Emma Ebenfeldt hämtar ut en väska för
F06/07, Angela Hedlund hämtar ut en till F04/05 och Katarina Kjällman hämtar ut en till
P08/09.
P04/05 har en väska att hämta ut och resterande väskor sätts i förrådet på kansliet.
d) Sjukvårdsväska till hemmamatcher (att ha i basketskåpet)
Sofia Lipponen kompletterar sjukvårdsväskan i basketskåpet med det som behövs för akut
omhändertagande vid idrottsskada.
7. Val av sektionsordförande alt. representant till huvudstyrelsen
Frågan bordlägges till nästa möte, men alla medlemmar i sektionen åläggs med att leta en
representant.
8. EBC-arrangörer
Norrbottens BDF i samarbete med BC Luleå U19 vill komma ut och arrangera ett EBC i Antnäs i
december. Mötet tycker att det är ok och Angela Hedlund meddelar NBDF.
9. Framtidsforum
Norrbottens BDF arrangerar Framtidsforum den 5 november, se mer info på
www.basket.se/norrbotten. Antnäs Villagers bör delta med representanter. Info läggs ut i
Facebookgruppen om detta.
10. Ungdomsgruppen - mötesplan
Tre spelarrepresentanter från vardera F04/05, P04/05 och F06/07. Respektive lag ser till att
utse dessa och det skall vara samma representanter hela säsongen.
Tre-fyra möten under säsongen varav ett innan årsskiftet.
P04/05 tillsätter ansvariga ledarrepresentanter som drar igång första mötet med gruppen.
Datum för första möte ska bestämmas senast söndag 22/10.
Viktigt att vi ledare är tydliga med våra representanter om vad som gäller (att det är okej att
ha frånvaro från ex. träning för att delta på möte med Ungdomsgruppen) och påminner om
att de tillsammans med lagkompisar har möjlighet att inkomma med mötespunkter innan
mötet.

11. SISU
Angela Hedlund och Daniel Ask (hockey) har träffat Alexander Carlsson från SISU och har gjort
en behovsanalys för hela föreningen. Utifrån detta har vi fått info om vilka punkter vi behöver
jobba på.
Basketen bör upprätta en policy för sektionen tillsammans med SISU.
Mötet beslutar att vi skall utse en policygrupp som skall jobba fram en policy tillsammans med
SISU.
Förslagsvis deltar 3-5 personer i policygruppen. Vilka dessa är beslutas på kommande möte.
12. Fotografering (lagfoto och föreningsfoto)
Onsdag den 8/11 kl. 18.30 i Antnäshallen för samtliga lag.
Alla ledare får hjälpa till med att leta efter en fotograf som tar på sig uppdraget.
Veronica Andersson kollar med Mats Garbom om han kan ordna trycket till ”fototavlan” i
hallen.
13. Övriga frågor
a) Basketen behöver en-två representanter till kommande bilbingogrupp. Alla får till uppdrag
att kolla med möjliga personer för detta.
14. Nästa möte
I november. Datum bestäms via kommunikation i Facebookgruppen.
Vid tangenterna

Justeras

________________________________________
Katarina Kjällman

______________________________________
Emma Ebenfeldt

