USektionen

Protokoll från ungdomsledarmöte
Datum och plats:

20 januari 2015, Klubbstugan

Från:

Paul Asterland

Närvarande
Namn

Lag

Paul Asterland

F00

Kenneth Sjöström

HJ

Christian Zock

F0305

Viktor Hamberg

F0607

Mötesanteckningar
Mötesnärvaro
● Till skillnad från de tidigare tillfällen var närvaron bekymmersamt låg. Några lag meddelade att de
inte kunde komma  men majoriteten gjorde inte det.
● Saken diskuterades och man kom fram till att anledningen måste ha varit att antingen lagledarna
inte anser att möten behövs (eller hålls för ofta)  eller för att kallelsen inte gick ut som en
kalenderkallelse, som de föregående gångerna, och därför inte uppmärksammades.
● Blir närvaron lika dålig på nästa möte så får vi ta ställning till om vi ska ändra upplägget (minska
frekvensen, skippa helt, annat).
Viktiga föreningsdatum
● 30/11 
Verksamhetsberättelse 
till Paul
● 18/1 
Verksamhetsplan 
till Paul
● 31/1 
Närvarolistorna 
för 1 juli31 december 2014 skickas till 
Jonas Persson (kassör)
jonas.persson@dalbyes.se

OBS, VIKTIGT!

● 22/2 Träningstidsönskemål (vårhöst 2015) till Paul Asterland 
paul.asterland@gmail.com
Skånebollens KOMIHÅGDATUM:
För mer information se 
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/
● 15/1 Sista datum att i 
Fogis
anmäla lag till DMtävlingar (P01 och P99)
● 31/1 Sista datum att i 
Fogis
anmäla lag till Seriespel
● 13/2 Preliminär serieindelning klar i Fogis. Publiceras på www.skaneboll.se
● 19/2 Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till indelningsförslaget
● 23/2 Reviderat indelningsförslag publiceras på www.skaneboll.se
● 27/2 Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till det reviderade
indelningsförslaget
● 2/3 TK reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter definitiv seriesammansättning
● 6/3 Preliminär spelordning klar i Fogis. Publiceras på www.skaneboll.se

USektionen

●
●

16/3 Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis
1/4 Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.skaneboll.se alternativt via Fogis

Ny match och klubbstugebokning
● I brist på matchläggare, har matchbokningen delvis lagts på lagledarna/tränarna (“gör det själv”)
● Den interna bokningen av matcher kommer att ske via 
föreningskalendern
på hemsidan.
● Tills vidare (under utvärderingsfasen) kommer Paul att rapportera in 
träningsmatcherna 
till
Kultur & Fritid. Sedan måste vi hitta en annan kontaktperson.
● Klubbstugebokningen (på Yahoo.com) slutade att fungera, så även den flyttades till
Föreningeskalendern på hemsidan
● Det nya systemet (som vi ska utvärdera till hösten):
○ Bokning av matcher
○ Bokning av klubbstugan
Att tänka på
● Båda bokningarna går via hemsidan  och kräver login (
IID0nnnnnnn
)
● Förutom inloggningen på hemsidan måste man ha “
Aktivitetssledare
”behörighet.
● Saknar ni något av det  kontakta 
Paul Asterland 
paul.asterland@gmail.com
Matchläggare behövs!
● Inga förslag har kommit in från Ulagen och med tanke på att förberedelserna inför seriespelet
börjar snart, blir läget mer och mer akut.
● Usektionen kommer att föreslå en budgetutökning så att man kan köpa den tjänsten  något som
naturligtvis kan komma att påverka medlemsavgifterna för 2015.
Lagbollar
● Läget är katastrofalt på bollfronten just nu. Speciellt 4:or är det särskilt ont om.
● Två lag ska ha fått ut sina lagbollar från 2014årsbeställningen.
● Lagbollar till resterande Ulag ska tas upp i 2015budgeten från Usektionen
Samarbete/Kombinerade lag
● En liten diskussion kring samarbeten och anmälan av kombinerade lag.
● Det går bra att anmäla ett Dalby GIFlag till seriespelet  även om man ämnar spela som ett
kombinerat lag (t.ex 
Dalby GIF/Genarps IF
). Så fort 
ansökan om spel med kombinerade lag
är
godkänd så gör Skånebollen en namnändring i serietabellen.
Övrigt
● En enkel genomgång av Fogis efterlyses. Det finns mycket bra dokumentation  men den upplevs
som tung och tidsödande att gå igenom. Funktioner man är mest intresserad av är 
anmälning av
ett lag till seriespelet
och 
matchprotokollutskrift
Nästa möte
● Tis, den 3 mars, kl 19:15, Klubbstugan på Dalby IP

