Protokoll fört vid Börje SK ungdomsfotbollssektions styrelsemöte
inkl. möte med Fyris tisdag 13 februari 2012 Klubbrummet
Idrottsgården
Närvarande: Lennart Gellerstig (ordf), Eva Lindberg (sekr), Catharina Strömstedt (material), Ulrika
Widerholm (domaransv., hallbokningsansv.), Robert Karlsson samt Jennie Zetterberg.

1. Möte med Fyris
Innan ordinarie styrelsemöte hölls ett möte med representanter från Fyris IKs styrelse
samt ungdomsansvariga som var inbjudna för att diskutera hur och om vi går vidare med
våra samarbetsplaner.
Deltagare från Fyris IK: Tore Berglund (ordf), Jennie Högberg, Henrik Högberg,
Tomas Olausson.
Ny styrelse i Fyris IK. De planerar att ta fram ett policydokument för sin
ungdomsverksamhet.
Vikigt att båda klubbarna förankrar sina planer med ledarna och tar in synpunkter för den
fortsatta planeringen. Fyris tar med sig frågan hem för vidare diskussioner om att fortsätta
arbetet med att få till ett samarbete mellan klubbarna på ungdomssidan. De kommer ha ett
ledarmöte inom kort.
Förutsatt att Fyris fortfarande är intresserade av ett samarbete efter intern diskussion på
hemmaplan, är planen att tillsätta en arbetsgrupp med deltagare från båda klubbarna. Det
diskussionsunderlag som UFO tagit fram tidigare kan vara till hjälp vid uppstart av detta
arbete.
Tidsplan: Målet att ta fram ett förslag till samarbete under 2012. Till kommande säsong
2013 bedöms det att det kommer det finnas ett behov till samarbete.
Cattis kontaktar Fyris i slutet av mars för att bestämma tidpunkt för ett möte med
arbetsgruppen.
2. Öppnande ordinarie styrelsemöte
Lennart hälsar alla välkomna. Björn kunde inte närvara denna gång.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med några mindre ändringar.
4. Rapporter
Lagrapporter
o P00/01/02 Ingen träning just nu (många har andra aktiviteter under vintern) men
några tränar med IK Fyris. Blir viss samträning med Fyris framöver.
o F01/02/03 Tränar i Jumkil 1ggr/v, bla innebandy.
o F04 På gång att starta upp träningar i Jumkil.
o PF05 Uppehåll i träning. Ev. kör de P/F även denna säsong men det behövs fler
ledare.
o P03/04 Tränar i Jumkil 1 ggr/v.
Ansökan idrottslyftet
Underlaget för ansökan för vidareutveckling av Fotbollskolan från Idrottslyftet klart
men strul med att skicka in detta via idrott on-line (teknikens under). Ulrika kollar upp
detta och se om vi kan skicka in det på annat sätt.

Material
Bollar diskuterades men det verkar som vi har tillräckligt.
Önskemål har kommit in om träningsredskap samt jackor till ledare. Cattis kollar upp
priser och vi tar upp frågan igen på kommande möte för att diskutera policy,
framförallt kring jackorna.
Lennart meddelade att vi glömt skicka in ansökan för sommarlovsstöd. Beslutades att
lägga in en punkt på agendan som tex kallas ”Kalendariepunkt” där vi vid varje möte
går igenom vad som behöver göras till nästa möte tex skicka in olika ansökningar.

5. Styrelsens ansvarsfördelning
Denna punkt diskuterades igen och det blev en del förändringar. Ulrika tar över ansvaret med
att kontakta/påminna lagen om aktivitetsstöd mm, vilket tidigare varit kassörens ansvar.
Robert blir materialansvarig.
Fortfarande pågår sökandet efter ny kassör med ljus och lykta….
6. Ledarmöte
Olika punkter för ledarmötet diskuterades.
Matchvärdar, nolltolerans mm. Viktigt att få feed back från lagen om problem uppstår.
Syrelsen tar upp några exempel för diskussion (Eva, Björn).
7. Föräldramöte med 06-or
Många anmält intresse till Jennie. Förslag till datum för möte 10 april, klubblokalen 19.00.
Det blir Jennie och Cattis på mötet.
8. Domarutbildning
Vi tar in några nya av de som visat stort intresse redan förra säsongen. Lennart kontaktar
Adler. Förlag att kursen hålls i april.
9. Kontakt med fotbollskolan
Lennart kollar med Karin om intresse för Avsparks kurs i Börje.

10. Övriga frågor
- Cattis beställt små t-shirtar som matchställ till det yngsta laget.
-Cattis föreslog att vi går över och beställer material från Stano. Bra kvalité till bra pris. Mötet
beslutade att gå på det förslaget.
-Lennart föreslog att vi provar köpa in några vattenflaskor från Ung företagsverksamhet. Vi
beslutade att köpa 20 st på prov. Bra att ha till priser.
Vid pennan/Eva

Kom ihåg:
 Cattis och Jennie. Möte med 06:or 10 april 19.00 Boka klubblokalen
och skicka inbjudan.
 Cattis. Kontakta några angående kassörsuppdraget.
 Cattis. Kontakta Fyris i slutet av mars för möte med arbetsgruppen.
 Lennart. Kontakta Adler för domarutbildning.
 Ulrika. Kontakta gamla såväl som nya domare inför

domarutbildning och kommande säsong.
 Lennart. Kontakta Karin angående fotbollskola och Avspark.

Kalender UFOs aktiviteter:
17 jan 19.00
styrelsemöte Lennart
13 mars 18.30
möte Fyris + styrelsemöte
28 feb 19.00
ledarmöte (Eva fixar fikabröd och Cattis kaffe/te).
13 mars 18.30
styrelsemöte hos Eva.
17 april 18.30
styrelsemöte hos Robert
23 april 19.00
ledarmöte. (Jennie fixar fikabröd och Robert kaffe/te)
22 maj 18.30
styrelsemöte hos Cattis
13 juni 17.00
styrelsemöte med avtackning/avslutning
14 aug 18.30
styrelsemöte hosJennie
26 aug
Fotbollens dag
18 sep 18.30
styrelsemöte hos Ulrika
2 okt 19.00
ledarmöte Ulrika bokar klubblokalen. Cattis fixar fikabröd och Eva
19-20 okt
styrelsehelg
6 nov 18.30
styrelsemöte hos Eva
24 nov
ledaravslutning.
4 dec 18.30
styrelsemöte hos Robert.

