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Närvarande: Ulrica Granqvist, Anders Granqvist, Catarina Bergqvist, Morgan Lindgren, Catherine
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Protokoll från Damkommitté möte nr 1 (19/20)
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Ulrica öppnade mötet. Mötet fastslog att frångå dagordningen till förmån för
information och samtal med inbjudna gäster.

2. Val av justeringsmän
Catarina Bergkvist och Morgan Lindgren
3. Genomgång/godkännande av föregående protokoll
Ny säsong, punkten utgick. Istället gick vi igenom material som DK förra säsongen skickat till
AHK:s styrelse samt till klubbchef i syfte att informera inbjudna gäster samt i syfte att forma
våra insatser för denna säsong.

4. Genomgång av DK:s fyra fokusområden och andra arbetspunkter
Punkten utgick detta möte.
5. Övrigt AHK (till/från Kansli, styrelse, UK, herr)
Vi informerades av Lennart Anderberg och Heather Andersson om arbetet, boken och
studiematerialet ”Vi ställer upp”. Studiematerialet kommer via SISU och finns på webben för
att kunna användas av fler intressenter runt om i landet. Materialet ska prövas av AHK,
Gerdsken BK och Alingsås Ryttarsällskap för att ”trimmas in”.
Tillsammans med elitverksamheten, handbollsförbundet mm kommer de att presentera
resultatet av projektet för riksdagen i höst.

6. Ekonomi
Ingen information denna gång.
7. Utbildning
Ingen information denna gång.

8. Sportrådsfrågor
Ingen specifik information denna gång förutom att det är klart att Christer Mårtensson från och
med denna säsong kommer att ha ett tydligare sportsligt ansvar i klubben.

9. Status Damsektionen:
•

Det finns nu en lösning för tränarsituationen för lagen inom AHK damsektionen för
denna säsong. Christer presenterade detta samt tilltänk ansvar för de olika lagen och
hur det kan komma att förfinas under säsongen. Gick även igenom ansvar, ass, fys,
ledare samt adm.-stöd för resp. lag.

•

Diskussion kring Damkommitténs uppdrag. Behov finns att tydliggöra ansvarsområden. Maria visade på material hur UK tydliggjort detta för sig, ska skicka
underlaget till DK. Christer visade på ansvarsfördelning för spelare/tränare,
arrangemang, inspirationsaktiviteter mm samt fastslog att DK resp. UK behöver sätta
till mer egna resurser än inom Herr-sidan för att möjliggöra att de olika delarna
genomförs. Detta eftersom det finns mindre resurser mm för dam och ungdom än för
herr elit.

•

Martin efterlyste plan för att tidigarelägga datum för när tränare och trupper ska vara
klara inför säsong. Diskuterade även behov av att finna vägar att minska risken för att
ungdomar avslutar sin handbollskarriär. I F19-17 är enbart 3 av 30 kvar i klubben, 27
har av olika anledningar slutat.

•

Mötet diskuterade behov av att för damsektionen tydliggöra klubbens mål, visioner,
ekonomiska förutsättningar, ansvar för olika behövliga insatser, handlings- och
tidplan. Frågor vi måste fortsätta att jobba med och som ordf. Ulrica också tar med till
styrelsen gnm. sin roll där.

10. Övriga frågor
-Information om inspirationsträningsdag för lagen den 5/9.
-DK flaggade för att det kommer vara svårt att bemanna entré för alla matcher.
Maria ska ta reda på om flicklagen även fortsättningsvis får bemanna café under dammatcherna i Nolhaga.
-Catarina och Magnus kollar av att allt ska fungera i hallen angående lås, nycklar, sekretariat,
entré, kablar osv.
-Catarina åtog sig att göra bemanningsschema för matcharrangemangsdagarna till nästa
möte.
11. Datum för nästa möte
Måndag 30 september kl. 18.00 i Nolhagahallen.
12. Mötets avslutande
Ordförande Ulrica tackade inbjudna gäster för all information och samtliga mötesdeltagare för
visat engagemang och vilja att göra det bästa möjliga för spelarna och klubben från F16-15,
F19-17 och Damlaget.

Vid tangentbordet
Catherine Ewerman
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