USektionen

Protokoll från ungdomsledarmötet
Datum och plats:

3 januari 2015, Klubbstugan

Kallande:

Paul Asterland

Närvarande
Namn

Lag

Paul Asterland

F0001

Magnus Nilsson

P06

Christian Zock

F0305

Cecilia Nylén

F0607

Micke Dahl

P02

Sven Bäck

P05

Michael Eklund

P04

Arne Johnson

Tränarutbildning

Hampus Nystedt

P08

Mats Karlsson

P07

Jonny Bjelk

P0001

Mötesanteckningar
1

Mötesnärvaro
● Mycket bättre närvaro än på förra mötet. Representanter från 3 lag saknades  men 2 lag
meddelade förhinder i förväg; det 3:e tog fel på dagar.
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Dalby GIF:s Årsmöte
● Torsdagen den 12/3 klockan 19.00 i klubbstugan
●
●
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Kallelse till Dalby GIF:s årsmöte
Kom och påverka!

Medlemsavgift 2015
● Dags att betala in medlemsavgiften enligt anvisningarna på hemsidan:
● Medlemsavgif 2015
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Årlig Dalby GIF presentation
● Påminnelse om att skicka in bidragen!
● Dalby GIF ta fram och distribuera ett häfte med lagpresentationer + lagfoto till Dalbys hushåll. Vi
behöver därför ha en text om ert lag, samt ett lagfoto  som ska skickas till:
patrik.persson@sonymobile.com och paul.asterland@gmail.com

●

Tips
: återanvänd gärna lagpresentationerna ni använde inför Fotbollsavslutningen 2014, samt
verksamhetsberättelserna 2014.
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Lagbollarna har kommit!
● Alla lag på 7 och 11manna (P99P06, samt F00F06/07) kan kvittera ut sina bollar + bollnät hos
Jan Sjöstedt.
● Dessa bollar ska märkas TYDLIGT med lagnamn (t.ex P04)
● Laget ansvarar för sina bollar. Blir man av med en boll så får man ersätta den ut den egna
lagkassan.

6

Dokumentarkiv
på hemsidan
● Tänkt att vara en resurs till tränare
● För tillfället finns där endast de inskannade tränarpärmarna, samt 
manualen till IdrottOnLine
● Login behövs (samma som till hemsidan)
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Demonstration av 
matchbokningen
● Det nya systemet att boka matcher demonstrerades
○ Viss skillnad på träningsmatch och seriematch
● Seriematchbokningen bygger på att lagledarna själva ansvarar för läggningen av sina egna
hemmamatcher med hjälp av FOGIS och Föreningskalendern på hemsidan.
● Föreningskalendern
visar inte bara träningarna och träningsmatcherna  utan även
direktimporterar FOGIS matchbokningen. Så ändrar man tiden för en match i FOGIS så kommer
det att synas direkt i Föreningskalendern.
● Missa inte nedanstående datum! Ansvaret att lägga hemmamatcherna ligger på lagledarnas
axlar.
●

Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i
FOGIS senast måndagen den 16/3!

Att tänka på
● För att lägga era hemmamatcher måste ni ha login till FOGIS och hemsidan!
● Saknar ni något av det  kontakta 
Paul Asterland 
paul.asterland@gmail.com
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Status för elektronisk närvarorapportering via en app
● Alla spelare P/F05 och äldre har blivit exporterade ur FOGIS och importerade i IdrottOnLine.
● Alla tränare har fått behörighet att uppdatera spelarlistorna (lägga till och ta bort spelare).
● Alla träningar och träningsmatcher är inlagda i Föreningskalendern och där syns även alla
matcherna
● Nu när både spelarna och aktiviteterna finns på IdrottOnLine så kan man utnyttja en elektronisk
närvarorapportering.
● Ladda ner IdrottOnLineappen från Google Play (Android) eller App Store (iOS), logga in med
samma login som till hemsidan, hitta er aktivitet och närvarorapportera.
● Manual till IdrottOnLineappen
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Övrigt
● Vakant position  asvarig för ansökningar till Idrottslyftet
Arne J har en roll som tränarutbildare  men det behövs en ansvarig för Idrottslyftet, dvs söka
bidrag från Idrottslyftet för alla kurser förutom tränarutbildningar (t.ex ZONläger, HLR,
Fotbollssymposiet, etc)
● Om man vill gå en kurs  kontakta Arne och anmäl intresse
● I år är det dags för en ny årskull av ungdomadomare  Pojker 13 (P02). Mer information om datum
kommer.
● P03 och F03 förväntas agera bollkallar på seniormatcher under 2015.
● Påminnelse om att matchvärdar ska närvara på varje hemmamatch, som stöd till våra
ungdomsdomare.
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Nästa möte
● Ej bestämt

