Protokoll vid extra ledarmöte 17 november 2015
Deltagare
Ordf:
P99-00:
P01-02
P03:
P04:
P05:
P06:
P07:
F01-02:
F03-04:
F05-06-07:
Interna:
Styrelse:

Ingemar Andreasson(Ungd), Susanne Stenberg(Dam), Patrik Dimfelt(Herr)
Micke Johansson
Anders Nodin
Tommy Nielsen
Tommy Nielsen

Patrik Thorén Rafstedt
Mattias Johansson
Jonas Bengtsson, Mattias Johansson
Jens Olofsson
Tomas Stenberg, Ulf Gustavsson, Ingvar Sandberg, Dan Skanz

Mailutskick och kallelse till extra ledarmöte, utskickat 151110

Under ledaravslutning i fredagskväll diskuterades ett antal frågor, bland annat ny
ungdomsledare, och att TIF är för dåliga på att ta hand om nya ledare som kommer in i
föreningen.
Vi har ikväll haft styrelsemöte och diskuterat bla dessa saker, och fattat beslut om ledare och
styrelse snarast bör mötas och konkretisera hur detta ska kunna förbättras.
Punkter på dagordningen:
• Hur ska TIF ta hand om nya ledare
•

Ny ungdomsordförande

•

Kick-off dagen - hur ska den se ut i framtiden

•

Sponsorer
Ola Henriksson F03-04 meddelade att han inte kunde komma, men skrev ett mail som vi
startade diskussion runt. Det vi kom fram till på mötet är fetmarkerat.
Hej Ingemar/Susanne,
Bra att ni tar tag i det. Jag är en av dem som är lite kritisk till hur det fungerar nu. Tyvärr är vi
bortresta hela nästa vecka men här är lite tankar och frågor som jag haft. Hoppas ni hinner/orkar
läsa igenom :).
Jag är i dag tränare för min dotter i F03/04 och har varit det i 4-5år. När man stod där på första
träningen blev vi tillfrågade om någon kunde tänkas bli tränare. Min fru knuffade in mig med
kommentaren "du gillar ju fotboll". Lite förvirrat med några taffligt snabb-påhittade övningar
lyckade man ta sig igenom de första träningarna. På den vägen är det och jag har inte ångrat det
en sekund. Nu har min grabb spelat interna för sista året och det är om möjligt ännu rörigare. I
P08 har man för tillfället ingen ordinarie tränare. Jag har sagt att jag kan hjälpa till men ibland
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under sommar/höst har jag stått där ensam. Som tur är tränar vi tillsammans med P09 på vintern
där två kanonkillar driver träningarna. Ett problem särskilt under vintern är konkurrerande
sporter. I P08 har man inte annonserat efter mer spelare vilket har lett till att man nu under
vintern är 4-5st.
Funderingar:
•

Skulle inte någon erfaren tränare kunnat köra de första 3-5 träningarna för de interna när de
börjar? Under tiden tar man ett samtal med föräldrarna och försöker få med någon som tar
över. Sedan 2014 är det en seniorspelare med under internas första år, vid varje träning.

•

Bättre info till nya ledare. Övningar, nycklar, cuper, möten m.m. Varje årskull i interna skulle
kanske fått en mentor? Det kommer kallas till ett möte ca 2 veckor före interna(1:a året)
börjar, för de föräldrar som har anmält intresse att hjälpa till, om inga har anmält intresse –
kallas alla föräldrar. Interna ledare kommer att kallas till samtliga ledarmöten.
Det finns ca 100 st övningar i pärm (spela-lek och lär)på hyllan ovanför datorplatsen i
klubbrummet, övningar finns även på DVD-skiva. Här är delar som ska inarbetas i
dokumentet ” Tips till nya ungdomsledare – lagföräldrar i TIF”

•

Annonsering om träningar på Fyllingeskolan, Trönningeskolan och Eldsbergaskolan. Hur skulle
detta kunna samordnas? Fotbollen har konkurrens av många sporter så vi måste vara lite "på"
för att locka killar och tjejer. Borde sättas upp affischer inför varje vår och vinter.
Ja, detta ska TIF göra, annonsera när vi har träningar, kontaktpersoner med telefonnummer,
TIF bladet ska även delas ut på Fyllingeområdet.

•

Vem får infon om möten och liknande? Ser i detta mail namn som Patrik Olsson och Peter
Aronsson (Peter.laxvik). Dessa har väl inte varit med på flera år? Karl Johansson har varit
tränare i P08 men slutat. Hur är det med Mikael Almlöf och Henrik Sunesson som är aktiva i
P09? Dessa verkar inte vara med? Finns säkert fler. Detta kan bli bättre. Maillista kommer
finnas med vid varje ledarmöte för uppdatering. Det märks tydligt det arbete som Mats på
kansliet gjorde medan han fanns med oss. Mats ersättare är ännu ej löst.

•

Ny ungdomsansvarig: Är en ganska tung post där det kanske blir svårt att hitta någon. Skulle
man inte kunna lista upp de uppgifter som detta innefattar och dela upp ansvaret på fler
personer? Jag kommer skriva ned dessa uppgifter.
Jag har samtidigt förståelse att ni är några i styrelsen som drar ett jättetungt lass. Jag har själv
inte möjlighet att göra något mer än det jag gör i dagsläget. Hoppas ni får till ett bra möte nästa
vecka!
Vänligen, Ola
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•

Ny ungdomsordförande
Inga namnförslag kom upp
Kommer läggas upp på hemsidan
Beskrivning av rollen som ungdomsledare kommer tas fram

•

Kick-off dagen - hur ska den se ut i framtiden
De är för få deltagare, tränare-lagföräldrar som har varit med de sista åren.
Förslag är att i september ha ledaravslutning för året, där vi tar fram saker som behöver
utvecklas till nästkommande år. I april en kick-off som återkopplar – jobbar med det
som togs upp vid ledaravslutningen året innan. Kick-offdagen bör vara på en
vardagskväll.

•

Sponsorer
Kom med förslag på företag som kan bli kommande sponsorer, hör efter med
föräldrar till barnen i era lag, Lämna förslagen i en uppmärkt mapp vid datorplatsen i
klubbrummet. Sponsorgruppen (Ulf Gustavsson) kommer ringa upp och erbjuda
möjligheten att få var sponsor till TIF.
Sponsorträff planeras till Trönningecupen.

Därefter skyndade sig alla hem för att se Sverige spela kvalmatch mot Danmark, och det gick ju
ganska bra!

Näst kommande möte
1601xx kl 1830 i klubblokalen

Ingemar Andreasson

