Ledarmöte
2019-03-05

Organisation och implementering
av kommittéer

Syfte
 Återkoppling från mötet den 5 februari.
 Rapportering av vidtagna åtgärder (konstituering av
kommittéer, arbetsgrupper mm).
 Förslag inom ramen för uppgifter (bl a för eventuella
beslut av styrelsen).
 Diskutera metoder och rutiner vid behov.
 Information om kontaktytor i kansli och styrelsen.

Agenda
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Inledning och närvarokontroll
Information från styrelsen
Konstituering av utbildningskommitté
Återrapportering från kommittéerna
• Konstituering
• Arbetsläge
• Förslag uppgifter
• Behov av styrning och riktlinjer
• Behov av samverkan (koordinering)
• Övrigt
Diskussion metoder och rutiner
Kontaktytor i styrelsen
Övrigt
Vägen framåt och nästa möte

Organisation, ledningsstruktur och ansvar
Styrelsen
F 2007, P 2007, F 2008, P 2008

Kansli

Cupkommitté

Stödkommitté

F 2007, P 2007, F 2008, P 2008

F 2006, P 2006

Pilot cup

Magnus Andersson med stöd
enl cupkommittén

Höstpokal

Magnus Andersson med stöd
av lag enl cupkommittén

Järfällaligan

F 2011, P 2011

Future star
camp

F 2007, P 2007

Camp

F 2008, P 2008

Knatteskola

F 2005, P 2005

Cafékommitté

Sponsorkommitté

F 2009, P 2009, F 2010, P 2010 F 2003, P 2003, F 2004, P 2004

Utbkommitté
Matts Haglund
Anette Tyche
Jonas Hägerhäll

Reserv: P/F 2000, 2001, 2002

OBS! XXXX = sammankallande

Preliminära uppgifter
Cupkommitté

•
•

Ta initiativ och föreslå koncept (utveckling) av cupverksamhet (motsv)
Skapa förutsättningar, med stöd av kansliet, för genomförande av cupverksamhet (motsv)
avseende främst organisation, ansvarsfördelning, information mm

Stödkommitté

•
•

Stödjer kansliet med utbildning, idrottsmiljö och städning
Stödjer kansliet med viss administration, vid behov

Cafékommitté

•
•

Ta initiativ och utveckla koncept av caféverksamhet och försäljning
Organiserar och strukturerar, med stöd av kansliet, ansvarsfördelning, verksamhet, tider,
administrativa och ekonomiska förehavanden mm avseende caféverksamhet och försäljning

•

Inneha kunskaper om klubbens vision, strategi, målsättningar, värdegrund och verksamhet i
stort.
Ta initiativ och utveckla sponsorverksamheten
Utveckla och vidmakthåll en seriös relation till befintliga och presumtiva sponsorer

Sponsorkommitté

•
•

•

Utbkommitté

•

Ta initiativ och föreslå koncept (utveckling) av utbildningsverksamhet inom ramen för
klubbens vision, strategi, målsättningar, värdegrund och riktlinjer
Implementera och genomför, med stöd av klubbens styrelse, kansli, ledare och föräldrar,
utbildningsverksamhet utifrån, av styrelsen, fastställt utbildningskoncept.

Vägen framåt

❖Juni
• Återkopplande ledarmöte
• Rapportering åtgärder
• Förslag inom ramen för uppgifter (för ev beslut av styrelsen)

