UFO styrelsemöte 7 mars 2017
Närvarande: Cattis, Robert, Jennie

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Genomgång av senaste protokollet
Se protokoll från ledarmötet i februari. Inget att följa upp idag.
+ Meddelanden:
3/5 har vi bokat representant från kommunen till styrelsens möte. Detta för att
vi ska få hjälp med vad/hur vi ska fylla i kring bidrag. Även representanter från BSK huvudstyrelse kommer att vara med. Jennie bokar klubblokalen.
DM har vi ansökt 2018-19. Vi har fått bekräftat att ansökan kommit in.
Årsmöte den 12/3 kl. 16.00
BSK har väckt frågan om en idrottshall igen. Johan Hedman har haft möte med
två representanter från kommunen
+ Lagrapporter: P0506 som lag är avslutat. Vi inväntar svar från föräldrar om barnen vill
vara med i de andra pojklagen.
F 04 ska vara med i DM. Första matchen är i Bälinge 1/4. Kom och heja!
PF 09 ska börja träna i Jumkil på lördagar, ungefär en månad framåt.
+ Fjälliden, planer: inget nytt att rapportera. Planerna kommer att placeras som det informerades
om på ledarmötet. Stickan ska informeras.

4. Nytt lag-11
Jennie har glömt att kontakta skolan för att få adresser. Det ska göras. Utskick med
inbjudan till uppstartsmöte kommer att gå ut i april. Mötet kommer att vara den 26/4
kl 19.00. Jennie bokar lokal och skickar ut inbjudan. Anmälan sker till Jennie
5. Fotbollsskolan
Planeringen är i full gång, det finns redan en bank med övningar. Det kommer att
krävas en del jobb, då både huvudledarna och flera av ledarna är nya. Inbjudan ska gå
ut vecka 16. Skolan har lovat att dela ut blanketter. Sista anmälningsdag ska vara. Ansökan om skollovsstöd ska vara inne senast 2 veckor innan start. Man måste finnas på
Kubik för att kunna få stöd. 400 kr för barn födda 2010. 500 kr för övriga. Max 100
deltagare. Sista anmälningsdag blir 21 maj.
6. Ekonomi: bordlägges, Magnus inte med på mötet.

7. Material, overall: Preliminär overall-provardag för alla lag den 20 eller 27/4 kl. 18.0020.30 drop-in. Junior 405 kr + kostnad för namntryck. Senior 505 kr + kostnad för
namntryck. UFO betalar BSK-trycket.
8. Framtiden, styrelsen
Jennie kontaktar en person som vi skulle vilja ha in. Vi ska också annonsera i Klubbnytt för
att söka representanter till styrelsen.
Formellt avgår Cattis som ordförande i samband med årsmötet. Men hon kommer att sitta
med på UFO-mötena tom juni. Då kan vi arbeta för att göra en smidig övergång.
9. Ledare/styrelseinstruktion
Vi behöver uppdatera på laget.se till den senaste versionen. Jennie går igenom dokumenten
och gör de ändringar som behövs.
10. Kiosken
Planerar uppstart till slutet av april. Första herrmatchen hemma är den 28/4. Så fort vi vet
datum för alla matcher kan planeringen dras igång.
11. Övriga frågor
Expressbild: Vi försöker boka en dag sent i maj. Om de kommer och fotar får vi vara med i
UNT-bilagan. Om man inte vill köpa bilder måste man kryssa i att man inte vill ha för påseende. Kryssar man inget får man bilder hemskickade.
12. Mötet avslutas
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