Sektionsmöte Antnäs BK – Basket
Onsdag 22 november 2017 kl.19.00-20.30
Närvarande:
Angela Hedlund (Ordf. huvudstyrelsen och F04/05)
Katarina Kjällman (P08/09)
Emma Bäckström (P08/09)
Mats Kero (P04/05 och F08/09)
Emma Ebenfeldt (F06/07)
Sofia Lipponen (F/P10)
Dennis Lidström (F/P10)
1. Mötets öppnande och val av mötesordförande
Ordförande Angela Hedlund öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Mötet väljer Angela Hedlund till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Mötet väljer Katarina Kjällman till mötessekreterare.
3. Val av justerare
Mötet väljer Emma Ebenfeldt till att justera protokollet.
4. Föregående protokoll
Mötet går igenom föregående protokoll och godkänner detta.
5. Val av sektionsordförande
Mötet beslutar att dela upp ansvaret för sektionsordförande enligt följande:
Katarina Kjällman
Basketsektionens representant till huvudstyrelsen samt sammankallande för sektionen.
Emma Ebenfeldt och Dennis Lidström (reserv)
Föreningsrepresentant på möten med LBC och NBDF.
Emma Bäckström
Ansvarig för sammanställande av budgeten för sektionen.
6. Bilbingokommitté
Alla personer (5 st) är nu på plats. Jon är basketens representant.
7. Arbetsgrupp Policy
Sofia Lipponen, Mats Kero och Angela Hedlund deltar i arbetet med policyn tillsammans med
SISU. Om det är någon fler som vill delta i arbetet är det välkommet.
8. Möte ungdomsgruppen
Tisdag 5/12 kl.18.30-ca 19.30 i klubbstugan (bokad i kalendern som sitter på kylen i kansliet).
Spelare från F0405, P0405 och F0607 deltar. Ledare från P0405 ansvarar för att leda mötet.

9. Fredagstiden
1/12 Open Court. Emma Ebenfeldt och ev. Sofia Lipponen kan vara på plats och hålla
ställningarna. Sprid nyheten till era spelare.
15/12 Fysträning. Veronica Holmqvist ansvarar för detta.
10. Villagersstrumpor
Kommer att säljas för 100kr/par. Beräknad leverans i början av december. Varje lag tar upp en
samlad beställning. Strumporna finns i strl. 36-38, 40-42, 42-44 och 46-48. Angela kollar upp
med huvudstyrelsen om vi ev. kan få använda föreningens Swish för betalning av strumporna.
11. Julbord LBC
17/12 kl.15.30 i Luleå Energi Arena (innan matchen mellan Luleå Steelers – AIK, bra match!)
Alla ledare i Villagers är bjudna. Sista anmälningsdag är fredag 8/12 och görs till Angela som i
sin tur anmäler alla.
12. Övriga frågor
Nästa år firar basketsektionen 20-årsjubileum. Hur ska vi fira detta? Alla uppmanas att
fundera ut lämpliga alternativ. Frågan kommer att vara stående vid sektionsmötena framöver.
Matchställ F/P10. Laget hämtar ut en uppsättning ställ och en väska från kansliet efter mötet.
Förslag från Katarina Kjällman är att sektionen skriver en motion till nästa årsmöte om att
unga ledare som vi ”värvar” (diskutabelt vad unga ledare är, men förslag är upp till 18 år) skall
slippa betala medlemsavgift till klubben och att klubben istället bjuder på denna.
13. Nästa möte
17 januari 19.00 Klubbstugan (Katarina Kjällman bokar).
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