Protokoll Ledarmöte
Datum: 170201
Deltagare:
Ordförande: Martin Bruhn
P01-02: Magnus Svensson
P03-04: Tommy Nielsen, Joakim Sandberg
P05: Jesper Berg, Fredrik Johansson
P06: Magnus Isaksson, Mathias Ljungberg
P07: Patrik Thoren-Rafstedt
P09: Mikael Almlöf, Henrik Sunesson
F02-04: Mathias Johansson
F05-07: Jens Olofsson, Mona Johansson
Interna:
Dam:
Herr:
Övriga:

• Genomgång av föregående protokoll
Tränarutbildning anmäls normalt på HFF:s hemsida. Grönt kort repetition, domarkurs och ev leda laget blir till våren i
föreningens regi.
Undertecknad rapporterade från HFF-ungdomsmöte i Tvååker: Troligen blir det 7-mannamål upp t.o.m 13 år. 12åringar skall
troligen spela på något smalare plan i 9-manna. Anmälan till 11-manna serier kan göras och man kan begära att få spela 9manna.
Generösa WO-regler efterfrågades.
Ev problem med felaktigt uppträdande kan anmälas till HFF av styrelsen så den enskilda ledaren behöver inte stå för det.
Kontrollera uppgifterna i Fogis.
Inventera matchställ i god tid. Bollar skall finnas på Bosön.
Lägg i facebookgruppen om ni inte använder er tid i Trönningehallen. Lämpligen även kombi-hallen.
När det gäller öppetider i kiosken så bedöms det inte nödvändigt att hålla kiosken öppen vid enbart 7-manna spel.
Sponsring av enskilda lag accepteras men det skall i förlängningen gynna föreningen. Viktigt att inte föreningen förlorar
sponsorer. Sponsorrutin skall arbetas fram.
TIF-cupen skall arrangeras även 2017. Arrangörer efterfrågas.
Tipskorten kan anslutas till Trönninge IF
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Bollfrågan skall vara löst innan Tuvan öppnar.
Verksamhetsplanering inför säsong efterfrågas.
Diskussion om billigare matchkläder.
Ett förslag om FB-sida för Trönninge diskuterades. Inget beslut fattat.
Svante Cup arrangeras av 04
Önskan om att rotera tränare eller hjälp till ordinarie tränare då och då anses vara en bra ide.

• Utbildning
Domarutbildning skall erbjudas spelare födda 01-02. Kallelse kommer.
Grönt kortutbilning. Repetitionsutbildning behövs för ett antal ledare. Denna önskas snarast. En ny
ledare Jan Bengtsson behöver gå grundutbildningen.
Tejpningsutbildning efterfrågas

• Möten/Samlingar
Undertecknad har deltagit i möte om poolspel. Det kommer bli liknande upplägg när det gäller
poolspelet F/P 6-F/P 10 överens om att avgiften skall hållas låg,troligen 400:-/lag. 5-manna upp t.o.m
9år 3matcher per gång 2x12min. F/P10 troligen 3x20min 7-manna max 12 spelare per lag. Sista
anmälning kommer vara från mitten av mars till april. Troligen kommer uppstartsmöte för ledarna
hållas.
Upptaktsmöte kristineberg. 4-5feb

• Material
Västar saknas en del.
Saknas matchställ, kolla med dimman.
Klädhelg ungdom önskas 11-12 mars.
Om någon ledare önska beställa tränarkläder finns blanketter för detta på kansliet.

• Info från styrelsen
Klubbhelg på Intersport för herr och dam 21-22/1.
20 % på alla fotbollsrelaterade produkter.
Ungdomarnas klubbhelg någon gång i Mars, bestäms på nästa ledarmöte.
Träningskläder
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Kommer att finnas tillgängliga för alla fr.o.m den 21/1 för utprovning.
Underlaget kommer att publiceras senast måndag på hemsidan.
Jobbar på en “sko dag” med adidas på Tuvan månadsskiftet mars/april.
P.S Kom ihåg att inventera matchställ, 2017 lappar finns jämte datorn i klubbrummet. D.s

• Övrigt
Träningstider på tuvasvallen fördelades. Kommer att läggas på hemsidan. När det gäller Bosön så
bedömde ledarna att de skall kunna samsas utan att göra nån speciell uppdelning.
Anmälan till serier ev DM senast 10/2.
Vi skall försöka få igång nya lag i yngsta åldrarna. Den lediga timman mitt på dan kan användas i vår.
Svante cup arrangeras 12/2.
En "gemensam" u-lagstränare vore bra att inrätta. En ide är att personen kan hjälpa/stötta våra utränare, bollplank i frågor ang. Trönningemodellen etc. Detta var en fråga till ledarna vilket sågs
positivt.
TIF-cupen 1-2/7, Vid kontakt med andra lag/föreningar tipsa om vår cup.
Trönningedagen 19/8. Bemanning av föräldrar bedöms vara i linje med förra året. Det skall dock
tydliggöras i tid det specifika behovet.
En önskan om bättre kommunikation kom upp. T.ex facebook-sida. En enklare hemsida.
Undertecknad delar denna uppfattning. Idrottonline upplevs krångligt och svåranvänt.
Jan Bengtsson, Stefan Johansson och Mikael Almlöf behöver ledarnyckel. Kvitteras ut på kansliet.
Nyckel till gympasalen efterfrågas efter strulet före jul.

