Minnesanteckningar möte med tränare och styrelse 28/3 2018
Närvarande: …
Bildspel samt minnesanteckningar publiceras på hemsidan: Tränare och ledare/Möten
Michael Ostrelius ledde mötet, visade bilder, gav information och hade dialog med deltagarna

Minnesanteckningar
Närvaroregistrering i Sportadmin. Hur gör vi med de som inte finns med i listan och som tillfälligt
tagit med en kompis? Förslag: Be dem registrera sig via bokningssajten och boka en Prova 2
gånger
Hemsidan. Ledarna tycker hemsidans struktur är bra. Önskemål om att dela upp träningsgrupp
6-7 år och 8-9 år i specifika träningsgrupper. Detta är nu åtgärdat på hemsidan.
Medlems- och ledarApp Sportadmin. Medlemsappen kommer att delas ut till alla medlemmar
under april. Där går att se nyheter, kallelser mm. Ledarappen går att ladda ner via Appstore och
Google play
Sportadmin redaktörer till hemsidan. Fråga om att dela ut behörighet till Fredrik Lingsarve och
Åke Carlsson Sköld. Detta är åtgärdat. Vi är restriktiva med att dela ut behörighet pga den nya
lagstiftningen GDRP. De ledare som behöver behörighet att registrera närvaro och uppdatera
hemsidan kontaktar Michael Ostrelius.
Köp och bytardag för idrottsprylar. Vi kom överens om att arrangera en sådan i slutet av april.
Föräldramöten vid uppstart av utomhussäsong. Vi behöver hitta en gemensam form för detta
så att rätt information kommer ut ang förväntningar och vad det innebär att vara medlem i en
idrottsförening. Kan vi hjälpas åt att engagera barnen under tiden? Tidigare har vi talat om att
erbjuda klädprovning vid samma tillfälle.
Ansvarsområden för funktionärsuppdrag. Listan är uppdaterad och publicerad på hemsidan:
Medlemskap/Medlemsskyldigheter.
Medlemskväll med prova-på-verksamhet. Förlag: en kväll efter Habo Challenge som ett tack till
alla som varit med och hjälpt till. Kanske i den vevan även ha en ledarkväll? Tanke: svårt att
erbjuda flera datum i juni?
Hur kan vi få fler att vilja tävla? Vi diskuterade frågan. Några idéer är att under träning arrangera
tävlingsliknande former för att avdramatisera. Att arrangera samåkning till tävlingar är ett annat
förslag eftersom det kan upplevas som ett hinder att inte kunna skjutsa sitt barn. Vi behöver
överlag bli skarpare på att i slutet av träningspass informera och ”marknadsföra” tävlingar.
Årets tävlingar och arrangemang. Listan med det som föreningen är hel eller delansvarig för är
publicerad på hemsidan: Tävling
Introduktionsträff för nya ledare . Alla anhöriga som visat intresse för och som kan vara lämpliga
som ledare är inbjudna till ett två timmars introduktionspass som leds av Michael Ostrelius.
Inbjudan ligger på hemsidan: Utbildning
Årsmöte 14 maj kl 18.00. Vi pratade om hur vi kan locka fler till årsmötet. Ett förslag var att dela ut
priser.

Tränings- och tävlingskläder Team Sportia. Vi diskuterade samarbetet med Team Sportia och
många visade missnöje då kläder inte kommer fram enl löfte. Vi ska kolla upp vad som är beställt.

Tränings- och tävlingsutrustning. Vi diskuterade vad som behövs beställas och lagas inför
säsongen. Tävlingsribbor nämndes. Vore bra att samla ihop önskemål så snart som möjligt.
Ekonomi och sponsring. Alla fick den nya sponsorpresentationen och avtal. Förslag på
sponsortält/expotält för sponsorer som vill synas på våra tävlingar. Styrelsen informerade om ett
förslag på budget som har fokus på att få ekonomin i balans 2018 efter en förlust förra året.
Kommunen har lagt ett förslag på att anlägga en beachhandbollsplan längst bort i kastsektorn
från kasthuset. Vi svarar att de behöver flytta den helt utanför kastsektorn genom att röja skog och
sätta upp ett staket som skydd.

