PROTOKOLL LEDARMÖTE NR 4 14/15
Plats:
O ’Learys
Datum:
150530
Tid:
12.00-14.00
Närvarande: Mikael F02 / Frank, Hanna, Anna, Julia och Viktoria F05 / Tomas (UK) och Jesper
P05 / Nisse P04 / Sebastian, Daniel, Daniel och Henrik P02 / Mattias F03 /
Mikael, Johan (UK) och Madde (UK) F02 / Malin F06 / Torbjörn Johansson,
inbjuden / dessutom Annika, Maria, Irene och Monika UK /
1. Mötet öppnades
Tomas öppnar mötet och dagordningen fastställs.
Monika Israelson Carlsson är sekreterare under mötet.
2. Val av justeringsman.
Maria Rönnkvist och Tomas Gideflod
3. Handballschule
Det saknas övernattande vuxna till tre av fyra dygn. Anmälan till Mikael Franzén eller Johan
Nilsson.
4. Fotografering
Fotografering kommer att ske under Kick Off lägret. Det kommer att tas både enskilda
spelarbilder och lagbilder. Ingen kostnad för AHK. Bilderna kommer läggas på hemsidan.
Varje spelare kan köpa bilderna till en rimlig kostnad. Fotograferingen ska ske i matchkläder.
5. Ledare 2015/16
Ledare saknas delvis till P03 och F07.
Uppstartsdagar för nya spelare till hösten är 19/9 och 26/9. Fyra hallar per tillfälle är bokade.
Saknas fortfarande ledare till dessa tillfällen. Dennis Sandberg ansvarig.
6. Kick Off läger
Lägret kommer att vara i Alingsås 14-16/8. Hallar är bokade för träning. Förhoppningsvis
kommer Nolhagaskolan att användas för övernattning. I annat fall blir det
Alströmergymnasiet igen. Allt beror på antal deltagare.
A-laget är bortresta och kan inte delta i någon aktivitet. Förhoppningsvis kan damernas A-lag
vara delaktiga med att exempelvis hålla i träningar.
7. KM
Eftersom herrlaget är bortrest under Kick Off lägret så kommer ett KM att hållas i jan 2016
efter Hallbybollen. Det kommer att vara en heldag. Dennis Sandberg ansvarig.

8. Utbildningsveckan
Kommer att äga rum v 36. Innehållet inte klart, men kommer bl a innehålla en sekretariatsutbildning som det är viktigt att ledarna uppmanar så många föräldrar som möjligt att gå.
Bytardag- Annika och Irene ansvarar för planering av innehåll och datum för detta.
9 Klasshandbollen
Dennis kommer att gå ut med ett mejl under nästa vecka om att det saknas hjälp till både
klasshandbollen och handballschule. Monika Israelson Carlsson och Tomas Gideflod kan vara
med 1-2 av dagarna.
Bollebygd vill samarbeta kring klasshandbollen och anordna ett gemensamt slutspel i Estrad.
10. Maxidagen
Maxidagen är 26 sept. Information till spelarna måste ut mycket tidigare än förra året så att
inte spelarna väljer att gå med andra föreningar de är medlemmar i.
Tomas Gideflod ansvarar.
11. Toppning och nivåanpassning
En fråga som är viktig att hela tiden samtala om. Det är svårt för ledarna att hitta rätt nivå på
träningar och matcher. Flera ledare uttrycker att det fungerat förhållandevis bra under
säsongen. Några ledare gav uttryck för att det också är viktigt att prata om de spelare som är
långt framme. Samarbete mellan årgångarna är viktigt för att minska dramatiken av att
flyttas upp och ner i olika grupper.
Alla nya ledare bör träffa Dennis Sandberg och prata om detta.
12. Cupguiden
Alla ledare uttrycker att de är nöjda med de cuper som finns i cupguiden.
Tips om andra cuper lämnas till Dennis Sandberg.
13. Utbildning
Positivt att många ledare vill gå ledarutbildningar och även andra utbildningar. Föreningen
står för kostnaderna. Klubben ställer vissa krav på längre delaktighet i klubben för de ledare
som vill gå TS3.
Ett sätt att minska kostnaderna för utbildning kan vara att hålla internutbildningar 1-2
tillfällen per år. På så sätt tillvaratas den kompetens som finns inom föreningen.
Dennis Sandberg uppmanar alla ledare att genomgå nätutbildningen Trygga Möten.
Andra viktiga utbildningar är mobbning, skadeförebyggande, hjärt o lungräddning.
UK arbetar vidare med utbildningsfrågorna.
14. Domarna
Ledare lyfter frågan om det är rimligt att två nybörjare ska döma tillsammans. Önskemål
finns istället om att en nybörjare ska döma med en erfaren domare. Detta för att höja

domarnivån på matcherna och för att inte skrämma iväg ungdomarna från fortsatta
domaruppdrag.
Faddersystemet bör vara under två år istället för som nu bara första året man dömer.
Johan Wahlström ansvarar för att prata vidare med Maria Sundén.
15. Matchen
Styrelsen har ett önskemål om att fler spelare ska vara på matcherna. Både ledare och
föräldrar har ett ansvar att påtala för spelarna att det är både roligt och lärorikt att vara på
matchen. Ett bekymmer är att det inte går att se hela planen mer än från delar av blåkulla.
Ett förslag kan också vara att sänka biljettpriset för föräldrar.
UK ansvarar för att fortsätta diskussionen med styrelsen kring detta.
16. Ledarnas önskemål på UK, kansliet, sportsligt ansvarig, klubben
UK lämnar ut en enkät och kommer fortsätta arbetet med de här frågorna under sommaren.
17. Övrigt
Inga övriga frågor.

Skrivet av:

Monika Israelson Carlsson

Justerat:

Maria Rönnkvist

Tomas Gideflod

