Minnesanteckningar UK möte 22 januari 2015

1.

Mathias hälsade alla välkomna

2.

Ny tävlingsstruktur
Mathias informerade om den nya tävlingsstrukturen och de infokvällar som förbundet anordnar den
11 och 25 februari i Täby. Inbjudan är utskickad via SnAckers till alla ledare. Anmäl deltagande via den
länk som finns i inbjudan. Alla uppmanas att delta.

3.

Lag till nästa säsong
Alla uppmanas att fundera över lag till nästa säsong och prata ihop er i årskullarna, använd den gamla
strukturen, så att det är klart till april. Det är relativt enkelt att översätta till den nya strukturen.
Tanken är att alla lag ska få spela 18-20 matcher per säsong. Tänk på att alla lag man anmäler ska
kunna spela samtidigt med både spelare och ledare på olika ställen i Stockholm.

4.

Matchställ
Nya matchställ är på gång till nästa säsong. Stefan Nilsson kommer att kalla till ett
referensgruppsmöte med ett antal ledare.
Ett förslag som kom upp vara att lägga ut bilder på hemsidan som spelarna får rösta på. Mathias tar
det vidare till Stefan för att se om det är möjligt, beroende på hur processen ser ut.

5.

Ny leverantör
Avtalet med Team Sportia är uppsagt och föreningen arbetar med att hitta en ny samarbetspartner.
Starkt önskemål finns att leverantören har en butik i Åkersberga/närområdet.

6.

Matchledare
Vi behöver förbättra rutinerna till nästa säsong framför allt övergången mellan säsongerna då de nya
matchledarna kanske inte är utbildade innan säsongen drar igång.
Matchledarna måste bli bättre på att vara aktiva och berätta för spelarna vad de dömer för.
Diskuterades hur vi som förening och ledare kan stötta våra matchledare; tillsätta mentorer, tydlig
återkoppling efter varje match, utbildning för ledare, hur kan vi hitta förebilder (domare) i föreningen
som kan stötta, hur kan vi förbättra utbildningen.
Agneta tar med sig alla förslag för bearbetning

7.

Sargvakter
Nästa säsong är det F/P 01 som ska vara sargvakter. Det är ett obligatoriskt uppdrag som resp lag får
betalt för efter säsongens slut.

8.

Sarger
Diskussion pågår med kommunen angående inköp av ny sarg till A hallen. Skador på befintlig sarg ska
anmälas till receptionen så att den lagas.

9.

Slutspelsarrangemang
Intresse för att arrangera anmäls omgående till Mathias. P01, P02 och F02 vill arrangera. Svar önskas
från P99 och F/P 98.
Observera att arrangemangsansvaret kvarstår även om laget inte når slutspel

10. Utbildning
Förra veckan genomfördes en GU på hemmaplan med 25 deltagare Jättebra. Det kommer en ny
möjlighet den 4 mars här i Åkersberga, Inbjudan kommer.
De som har gått GU har möjlighet att delta i fördjupningsutbildningarna i resp färg under våren
Aktuella utbildningar
GRÖN NIVÅ 6-9 år
Innebandyspelaren 21/2 Bosön
Människan 22/3 Nacka
BLÅ NIVÅ 9-12 år
Innebandyspelaren 2 22/2 Man måste ha gått ettan först BOSÖN
Människan 22/3 Nacka
RÖD NIVÅ 12-16 år
Innebandyspelaren 1 7/2 Bosön
Spelsystem 8/2 Bosön
Människan 8/3 Nacka
Målvakten 15/3 Bosön
Anmälan till agneta.nyberg@akersbergaibf.se Namn och personnummer och ev matallergi
11. IOL
Fungerar bra nu, viktigt att hålla efter rapporteringen av närvaron. Kom också ihåg att lägga in alla nya
ledare och ta bort de som slutat. All ledarinfo från föreningen skickas via mailadresserna i IOL så det är
viktigt så att informationen går fram till alla.
12. Ackerscampen
Campen äger rum under vecka 27 och riktar sig i första hand till F/P 01 och 02 i ån av plats kan det bli
fler årskullar. Informationen är på gång.
13. Nattvandring
Att nattvandra är ett bra sätt att få pengar till lagkassan och samtidigt göra en viktig insats för våra
ungdomar. Kommunen betalar 250:-/person som vandrar en kväll. Kontakta Lena Brodin Österåkers
kommun om ni vill delta. Man bestämmer själv hur ofta man vill delta. Många föreningar vill vara med
så häng på om ni vill vara med. En hel del är redan bokat för våren.
14. Hackstahallen
Kommunen ansvarar för att sargen och resultattavlan är tillgänglig. Kontakta jourhavande vaktmästare
tfn 073 625 24 00 om det inte fungerar.
Katarina stämmer av med kommunen att bokade tider stämmer.
15. Gemensam cup
Frågan har varit uppe tidigare men bordlagts pga av strul hos arrangörerna. Förutsättningarna verkar
vara bättre nu men det får anstå till nästa säsong att ta upp frågan.
16. Fest
Förutsättningar för en gemensam fest finns när det finns en festkommitté. Intresserade anmäler sig till
Mathias.
Vid tangentbordet
Agneta Nyberg

