Protokoll Ledarmöte
Datum: 160915
Deltagare:
Ordförande: Martin Bruhn
P01-02:

Magnus Svensson

P03-04:

Tommy Nielsen, Joakim Sandberg

P05:

Jesper Berg, Fredrik Johansson

P06:

Mathias Ljungberg, Magnus Isaksson

P07:

Patrik Thoren-Rafstedt

P09:

Henrik Sunesson

F02-04:

Mathias Johansson

F05-07:

Jens Olofsson

Interna:
Dam:
Herr:
Övriga:

• Genomgång av föregående protokoll
Tejp till sjukväskor är på g.
Bollar strl 3 är slitna och en del trasiga. Önskan att bollarna kunde pumpas framfördes.
Redovisning av lotter, njutahäften skall göras om det inte gjorts.
Värdar, ordningshållare, alltiallor. Ca 15st nyktra vuxna. Fråga runt och anmäl intresserade till Martin
Bruhn.
Domare tifcupen etc.

Trivsellokalen lånas ut till lagen utan kostnad.
Hörnrör för flaggor önskas som passar vid 9-manna spel. Är ej utplacerade
Domarbokningen fungerar tillfredsställande.
Vid önskan om saldo på lagkassan. Kontakta kansliet och be att få händelselista. Kansliet är
förvarnat. Det är 150:-/vecka i kiosken som går till lagkassan och har så varit några år.
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• Utbildning
De ledare som önskar gå någon ledarutbildning anmäler sig på HFF:s hemsida
Domarutbildning kommer genomföras som vanligt till våren. Bra om ledare kan lobba för att spelare
och föräldrar går domarutbildning, både ungdomsdomare och seniordomare.
Tillslagsträning med eija 2017 funkade bra. Ev upplägg inför 2017 diskuteras till våren.

• Möten/Samlingar
Ett avslutningsmöte med ledare och styrelse kommer att kallas till någon gång i november för att
summera säsongen och fånga upp ideer inför framtiden.

• Material
Lämpligt att ledarna går igenom matchställen nu i slutet av säsongen för att vara förberedda inför
nästa säsong. Meddela status till dimman .
En rebounder är skänkt till TIF:s ungdomslag. Kommer troligen placeras i utrymmet under läktaren.
Låset till bollförrådet är defekt, Plan&Anl är informerad

• Info från styrelsen
Extra styrelsemöte
Fråga från tränare har inkommit om hur föreningen hanterar problem med att
spelare inte följer föreningens/lagets riktlinjer.
Styrelsen disskuterar vilka olika alternativ som kan vara lämpliga att genomföra och i
vilka steg.
Beslut: Gäller för spelare, ledare och föräldrar
1. Tränare/ledare tar upp problemet med berörda parter, informerar om
Trönningemodellen(föreningens- och laget normer) och vad som förväntas av dem.
2. Spelarråd tar upp frågan med berörda parter, som ovan.
3. Frågan lyfts till styrelsen och behandlas av ordförande, herrsektionensdamsektionens- och ungdomssektionens ordförande som ovan. Beslutet fattas av
styrelsen som helhet och är slutgiltigt. Rutin på hur föreningen hanterar dessa frågor
bör införas i Trönningemodellen när den uppdateras.

Trönningemodellen bör läsas igenom av spelare och ledare
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• Övrigt
Träningstider inomhus fördelades. Kommer lägga upp på hemsidan. Nyckelfrågan blir nog som förra
säsongen. Återkommer
Går det att få fler tider på vardagar och lördagar finns intresse. Ev även Söndagar 18-19 som uppges
vara ledig.
Föreningens lagsammansättningar 2017 verkar klara. Ledarna försöker fixa en smidig övergång för de
spelare som skall byta lag. Lämpligen under hösten. Jag kommer kolla av med föräldrar till barn i
interna. Till en början kan de yngsta lagen fungera som en start för nya spelare men förhoppningen
är naturligtvis att kunna starta upp nya lag för nya unga spelare.
Serieindelning HFF 2017 presenterades, finns på HFF:s hemsida.

//kioskersättningen per vecka, 150kr/vecka.
Sponsring av enskilda lag. Policy som beskriver vad som gäller kring regler för sponsring och
försäljning samt ersättning av försäljning och kiosk samt etablera en rutin för regelbunden
sammanställning och rapport av status kring lagkassorna.
Verksamhetsplanering tillsammans med ledarna inför varje säsong. Det är inte ok att det kommer
begäran om att bemanna arbetsuppgifter med två veckors varsel.
Vad tycker medlemmar och föräldrar tycker om hur vi driver föreningen t.ex träning, skötsel av
anläggningen, bemanning av arbetsuppgifter vid olika event, kiosk osv. Enkät för att bilda oss en
uppfattning om detta samt samla in idéer till förbättring och utveckling av föreningen.//
Kommer tas upp i styrelsen.

Lagkassorna skall redovisas under v38-39.

//Martin

