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Emil Risberg föredrog SIU modellen.
Mathias tackade Emil för hans föredrag.
Presentation av styrelsen och dess ansvarsfördelning.
Herrlagets tränare Christian Karlsson och Oskar Werner presenterade sig. Herrlaget
erbjöd sig att komma ned till barn- och ungdomslagen. Kontakta Christian eller Oskar
för planering.
Damlagets tränare Johan presenterade sig och resterande tränarkollegor. Om önskan
om besök på träning – kontakta tränarna.
Mathias redogjorde för vikten av att Närvarorapporteringen sker kontinuerligt och det
beslut som styrelsen tagit att utbetalning av domarkostnaderna sker endast om
närvarorapporteringen är i fas.
Ackersdagen 7/9; Fotografering (se separat schema på hemsidan för resp tr grupp),
”Prova på Dag” för pojkar födda 08 och 09 sker i A-hallen på förmiddagen,
Klädprovning av nya Ackerskollektionen, mm.
Välgörenhetsmatch sker i anslutning till Ackersdagen den 7/9 kl 15. Inträdet går till
Barncancerfond och Cancerföreningen. Finns på facebook; ”Matchen mot Cancer.”
Beg mv kläder finns i begränsad omfattning. Icke använda målvaktsställ kan lämnas in
för försäljning. Kontakta Stefan Nilsson i styrelsen.
Information från Stockholms Innebandyförbund gavs av Oskar Werner (som civilt
arbetar på förbundet); IBIS – nytt administrations system. Spelschemat för hela
säsongen finns nu att tillgå att tillgå på hemsidan. SIU anpassning av tävlingsdelen
kommer. Nya regler from nu; Förbud mot Fotpass borttagen, Högsving godkänns om
ingen risk finns, Blodvite innebär att spelaren inte får spela. Oskar välkomnade alla att
kontakta förbundet i alla frågor. Emil Risberg berättade att diskussion pågår hurvida
skyddsglasögon skall införas eller ej. Beslut tas på decembers tävlingskongress.
Johan Kjellin drog info om IdrottOnline / IBIS / Klubbrummet – Bokning.
* Önskan att samtliga träningsgrupper går över till IdrottOnline och stänger ned
sina gamla lagsidor.
*Bokning av Klubbrummet sker via www.akersbergaibf.se. Notera att det
numera är ett kodlås till dörren som erhålls vid bokning av klubbrummet. Kom
ihåg att fylla i SISU blanketten.
*IBIS kräver att matchprotokollen skrivs ut innan match. Inloggning krävs
för att få ut matchprotokollet med spelare. Hemmalaget är skyldiga att
rapportera matchresultatet. Originalet av matchprotokollet tar domarna hand om.
Notera att inga kopior finns för hemma/bortalag. Tomma matchprotokoll
kommer att finnas i klubbrummet.
Matchställs utlämning sker onsdag 3/9 kl 19-21 (i korridoren vid
omklädningsrummen i Sporthallen). Utlämningen sker årskullsvis för P/F 05 och
äldre. (MiniCupslag västar & bollar). Byte/komplettering av västar och koner kan
också göras. (Ta med icke använda västar i tvättat skick)
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Agneta redogjorde för de Utbildningar, som kommer under hösten. Komplettering av
”Människan och Atleten” kommer att komma.
* Närvarorapporteringen i IdrottOnline 18/9 kl 19
* Matchledarutbildning sker 30/9 kl 18 – 21.30. Kallade är spelare födda 99
och ledarna för årskullarna 05. Ansvaret för matchledarna har en eller två från
årskullen 04.
Info om ”Barn i kö” gjordes av Anders Westman. Anders ber om att ledare i Ackers
svarar Anders så snabbt det bara går på hans mail.
NBC 14 – 15/9 för P/F 00, 99 arrangeras i Åkersberga Sporthall.
Helena Salo redogjorde att Årsavgifterna – måste vara inbetalt på Ackers BG innan
första match. Se separat instruktion.
Via medlemsavgiften är spelarna försäkrade hos Folksam. Anmäl alla händelser (även
den lilla). Detta för att ha historiken skall finnas i de fall som något händer längre fram
i livet som kan härledas till denna händelse.
30 års fest / (arbetsgrupp)
Målvaktsutbildning; Tomas Sjödin berättade om den målvaktsutbildning som
genomfördes under våren 2014. 21 st målvakter deltog. Tomas har utbildat sig via
Varberg och deras ”Varbergs modell”. Tomas redogjorde hur tanken är att få detta att
fungera inom Ackers. Utbildning kommer att ske 4 ggr i höst och 4 ggr i vår. Separat
anmälan.
UK möte 8/9 kl 19 för årskullarna 05 tom 99. UK mötena kommer att ske varannan
månad. Viktigt att representant från varje årskull deltar.
Katarina redogjorde för tankar och regler kring årets halltider, samt kvittering av
nycklar (berör Tråsättra och småhallar). Viktigt att alltid anmäla ej icke utnyttjad tid.
Notera även de sk Undantagna träningstider.Vid skollov avbokas alla träningstider –
om träningsgrupp vill träna under skollov måste det anmälas till halltidsansvarig.
Mathias tackade alla närvarande för ikväll och skickade med en önskan om en kul
säsong.

