Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2019-09-30
18.00 – 20.00
Nolhaga
Ulrica Granqvist, Anders Granqvist, Catarina Bergqvist, Morgan Lindgren,
Catherine Ewerman

Protokoll från Damkommittén, möte nr 2 (19/20)
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Ulrica öppnade mötet. Mötet fastslog dagordning.
Tillägg en punkt under Övriga frågor.
2. Val av justeringsmän
Ulrica Granqvist och Catarina Bergqvist
3. Genomgång/godkännande av föregående protokoll
Godkänt.
4. Genomgång av DK:s fyra fokusområden och andra arbetspunkter
1. Girl Power:
Hittills denna säsong har vi genomfört två ”aktiviteter”:
o Den 4 augusti höll DK i en Kickoff med Damlaget. Syftet med dagen var att fokusera
på styrkor individuellt och i laget, sätta ett gemensamt mål för säsongen samt en prel.
plan för hur de ska uppnå dem.
o DK har även bjudit in att de flicklag som vill får möjlighet sköta om inspring, spel i
halvlek, dela ut blommor samt sköta kiosk. Vi har fått ett fantastiskt gensvar och alla
tillfällen blev bemannade. Det är vi mycket tacksamma för.
Dessutom är dessa punkter ”på rull”:
o Representanter från Damlaget kommer att finnas på plats och stödja olika
USM-matcher under hösten.
o På önskemål från spelarrådet fortsätter vi filma damlagets matcher för att
möjliggöra matchanalys.
o Vi planerar en uppföljning av kickoffen med Damlaget.
o Den 14/12 kommer ev ett Klubbmästerskap att anordnas efter vår hemmamatch, då
lagen startar med att se vår match och sedan ska vi hålla i det. Vi tänker att F19-17
ev. kan vara med och stötta oss med detta, Morgan kollar med UK vad som gäller.
2. Matcharrangemang
Catarina har tagit fram ett bemanningsschema för året. Gick igenom lite praktiskt. Fått skylt att
sätta upp matchdag, mycket bra.
3. Tydliggöra rutiner och ansvar
Vi gick igenom mall som vi fått från kansliet och satt förslag för ansvarsområden.
Beslutade att DK ska jobba vidare med den med målsättningen att bli klar denna månad.
4.Ett fungerande Sportråd
DK har tagit initiativ till skapande av Sportråd och vi inväntar nu respons från AHKs sportsligt
ansvarige, CM, när detta ska vara i gång. DK har i flera säsonger efterfrågat ett fungerande
Sportråd för damsidan. Tränare och ledare har efterfrågat en plan för att tidigarelägga datum
för när tränare, ledare och spelare ska vara klara för säsong samt en plan för att minska
risken för att ungdomar avslutar sin handbollskarriär.
5. Andra arbetspunkter.
Inga denna gång.

5. Övrigt AHK (till/från Kansli, styrelse, UK, herr)
Ulrica informerar om organisationsarbete som pågår inom AHK, kansliet och styrelsen.
6. Ekonomi
Ulrica visar budget och resultatuppföljning för damsektionen.
7. Utbildning
Ingen information denna gång.
8. Sportrådsfrågor
Inväntar svar från CM, se ovan. Viktigt att arbetet kommer igång för att uppnå AHKs
målsättning för damlaget/damsektionen.

9. Status Damsektionen:
•

Damlaget är 17 + 1 lärling
Två skadade samt en skadad lärling. Vissa positioner är sämre resp. bättre
bemannade än andra. Totalt finns nu 4 tränare/ledare kring damlaget.

•

F 19-17 är en trupp om 17 personer och F 16-15 är en trupp om 30 personer.
Tränare/ledare finns nu på plats, 8 tränare/ledare klara för F19-15

10. Övriga frågor
Fråga från Damlagets spelarråd om vi i DK kan hjälpa till att marknadsföra stöd till rosa
bandet-insamling som laget tagit initiativ till under oktober. Självklart ska vi hjälpa till att sprida
informationen. Härligt initiativ!

11. Nästa möte
Måndag 2 december kl. 18.00 i Nolhagahallen.
12. Mötets avslutande
Ordförande Ulrica tackade stort engagemang och avslutade mötet.

Vid tangentbordet
Catherine Ewerman

Justerat av:
Ulrica Granqvist och Catarina Bergqvist
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