UFO Ledarmöte 20180410
Närvarande: Robert, Jennie, Magnus, Stefan (F060708) Sara och Rob (P0708) Michaela, Alva och
Anna (PF09) Andreas (PF10) Conny (PF11)

1. Meddelanden:
a. Vi är numera en certifierad fotbollsklubb! Upplands fotbollsförbund har godkänt vår
ansökan. Ett av kraven är en del policys i olika frågor. Dessa finns att läsa på vår
hemsida, laget.se/borjesk under dokument UFO.
b. Börjes Spelarutbildningsplan (SUP) för ungdomsfotboll delas ut. Dokumentet finns på
hemsidan och har godkänts av UFF. Vi vill att det ska vara ett levande dokument, där
ledare och tränare får vara delaktiga, påverka och revidera vid behov. Den är en slags
policy och guidning till de olika åldrarna. Tränarna uppmanas att läsa igenom SUP:en.
c. Nya styrelsemedlemmar och andra funktioner: Några föräldramöten har varit, Robert
har deltagit. Övriga som ska ha får gärna bjuda in Robert, eller någon annan i
styrelsen att prata om engagemang. Hittills har vi inte haft några som anmält
intresse. Om det inte blir på frivillig basis så måste vi beordra en styrelserepresentant
från varje lag. Representanten kommer att få något slags ansvarsområde. Lagen
måste maila ut om detta till föräldrarna, för att hitta några som kan sitta i styrelsen
3-4 år.
d. Våra domare: påminner alla om att stötta våra domare under matcher. Ta kontakt
med domaren i god tid innan match. Träffa domaren en kvart innan match för att
prata igenom inför matchen. Prata igenom matchen efteråt också, domarna är unga
och lär sig. Styrelsen ska skriva en domar-policy som ska finnas på hemsidan och i
ledarinstruktionen.
e. Fotbollens dag sista söndagen i augusti (26:e i år). Lägg hemmamatch eller
sammandrag den dagen.
2. Lagrapporter:
a. PF 09: 13 spelare. Har anmält 2 lag till samma mix-poolserie för ålder födda 2010. Ska
samarbeta med PF10. Ska planera för att träna tillsammans. På sikt kanske dessa
grupper kan bli blandad ålder med flickor i en grupp och pojkar i en. Kommer
förmodligen 7 lag på fotbollens dag. Vill träna tisdagar 18.00-19.00. Alva och
Michaela har gått C-diplom. Andreas vill eventuellt gå C-diplom.
b. PF 11: 17 spelare, förmodligen, 3 ledare. Vill eventuellt träna tisdagar, men ber att få
återkomma med exakt dag och tid. Ska ha planeringsmöte och föräldramöte. Conny
och Magnus är intresserade av att gå C-diplom. Anmäler förmodligen inte till
poolspel, men kan ställa upp med spelare till äldre lag vid behov.
c. P0708: 13 spelare, ska spela 7-mannaserie. 2 tränare, 2 lagföräldrar. Ska försöka hitta
en ungdomstränare till hjälp. Vill träna måndag och onsdag
d. F060708: 10 spelare på pappret, 3 tränare. Är anmälda till 7-mannaserie. Tränarna är
lite oroliga, då alla tjejer måste komma på alla matcher för att det ska finnas
avbytare. Tränarna ska ha möte 11 april, för att prata om hur det ska göras. Önskar

3.
4.
5.

6.

7.
8.

träna tisdag och torsdag. Lasse har gått BAS-utbildning. Har spelat cup i Heby i
vintras.
e. Fjälliden: ännu går det inte att spela på gräset, men förhoppningsvis kan man gå ut
på gruset snart. Robert kontaktar Stickan för planering av planer. Vi önskar flytta
tillbaka 5-manna till stenen.
Kiosken kommer att vara igång till säsongstart. Alla lagen måste komma ihåg att maila alla
matchtider till styrelsen, så att ett kioskschema kan göras så snart som möjligt.
Material: önskemål skickas till Robert. Små västar, bollar storlek 3, inomhusbollar, små koner
önskas.
Fotbollsskola: midsommarveckan måndag-torsdag. Barn födda 2005-2011 kommer att bjudas
in. Andreas Strömstedt och Alva Forslund är årets huvudledare. Inbjudan kommer att skickas
ut vecka 16.
Ekonomi/medlemsavgifter/närvarorapportering: använd laget.se eller idrott online. Man
behöver inte rapportera i båda, då blir det dubbelrapporterat. Blanketter för spelaravgifter
delas ut till laget. Skicka en laglista till Magnus Forslund, så underlättar det för kassören.
Övriga frågor: kallelse till uppstartsmöte för -12:or kommer under april. Datum för möte blir
3 maj kl 19.00 i klubblokalen. Jennie mailar ut inbjudan och bokar lokal.
Mötet avslutas

Kalendarium 2018:
31 januari styrelsemöte 18.30 hos Robert
15 februari ledarmöte 19.00 klubblokalen
10 mars styrelsemöte hos Robert
10 april ledarmöte 19.00 klubblokalen
8 maj styrelsemöte 18.30 hos Magnus
13 juni styrelsemöte 18.30 på Fjälliden

