Datum:
Tid:

2019-02-25
19:00-20.00

Plats:

Nolhaga – simhallens café

Närvarande Ulrica Granqvist, Catarina Bergqvist, Nina Sjöö, Anders Granqvist, Lena Lindqvist,
Irene Gerdov Savolahti, Ingvar Larsson
Ej närvarande: Catherine Ewerman, Håkan Mattsson
Protokoll Damkommittémöte nr 6 (18/19)
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ulrica hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justeringsman
Ulrica Granqvist valdes att justera protokollet.
3. Genomgång och godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
4. Genomgång av DK:s fyra fokusområden och andra arbetspunkter
Girl Power
Ulrica informerade om att alla damlagsspelare varit i ”sina” lag.
DK vill satsa på en träff i vår på Hälsostudion, ev lördag 27/4 fm. Ingvar och Irene tittar på ett
program som engagerar våra tjejer.
Matcharrangemang
Anders stämde av vilka som är ansvariga för kommande matcher och vilka fler som kunde
ställa upp. Enligt schemat: 9/3 CE o IS, 17/3 AG o CE
DK är även tillfrågade att hålla i HP-match 9/3.
I damlagets kvalspel ska vi arrangera hemmamatch lördag 23/3 och ev lördag 13/4.
Tydliggöra rutiner och ansvar
Se nästa punkt
Ett fungerande Sportråd
Catherine och Per kommer att gå igenom ’DKs tankar om utveckling inom damsektionen’
med klubbchef Christer Mårtensson. DK anser att det är viktigt att få till ett möte snarast.
Andra arbetspunkter – saknades till detta möte

5. Till/från kansli, styrelse, UK, herr
Kansliet önskar att alla som har möjlighet hjälper till på Potatiscupen
Ulrica informerade att hon deltagit i två mycket bra möten senaste veckan: Styrelsemötet
med diskussioner samt Värdegrundsmötet för ledare som hölls i fredags.
6. Ekonomi
DK håller sin budget
7. Utbildning
Lena kollar status på tränarnas utbildning.
8. Sportrådet
Sportråd saknas – inget att rapportera.
9. Status Damsektionen
• Damlag – Fokus att nå div 1! Ulrica konstaterar att i div 1 krävs ytterligare utveckling
av spelare.
• DJ – finns inte något lag just nu
• F17-15 – spelar steg 4 i Stockholm 16-17 mars
• HP- tränar max en gång/vecka. Var med i Let´s Play i höstas.
10. Övriga frågor
-11. Nästa möte
-12. Mötets avslutande
Ulrica tackade för visat intresse och engagemang och förklarade mötet avslutat
Vid protokollet
Catarina Bergqvist
Justeras
Ulrica Granqvist
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