Protokoll UFO
20140204
Närvarande: Cattis, Robert, Magnus, Jennie
1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkännes
3. Se föregående protokoll för anteckningar
4.
1. Fjälliden: inget att rapportera från Fjällidenkommittén
2. Lagrapporter: de flesta lagen tränar varje vecka. Knattelagen är de enda som ha uppehåll
fortfarande
3. Ekonomi: Magnus har träffat Wille för lokstödsgenomgång.god inrapportering och
närvaro under hösten från alla lagen. Alla lag ska alltid rapportera in, då man får bidrag
från 5 års ålder. Nya systemet med inrapportering kommer att underlätta arbetet. Vi har
ännu inte fått pengar för 2013 från huvudkassören. Fjällidenhyran inte betald än och vi
förväntar oss några hallhyror. Men även efter dessa är betalda, kommer sårt konta stå på
plus. Bokslut och budget är inlämnade.
4. Sportmässan: en hel del material finns redan, men förråden med sjukvårdsmaterial,
shorts, strumpor och bollar är påfyllt.
5. Supporterklubben: ingen förändrinf. Vill både kunna söka bidrag för fotbollsskolan och
att enskilda lag ska ha möjlighet att söka bidrag.
5. Jennie kontaktar skolan för en lista över barn födda 2008
6. Jennie ska uppdatera visionen med Svenska fotbollförbundets utbildningsplan.
7. Foto i UNT? Cattis kontaktar UNT. Återkommer
8. Klart
9. Fotbollsskolan: Cattis och Tove ska ses för att gå igenom sommarens planering.
Återkommer. För att försäkrningar ska gälla måste alla barn som deltar i Fotbollsskolan vara
medlemmar i BSK. Detta ska skrivas på informationsbladet.
10. Domare, nyrekryteringar, domarutbildning, träff. Robert kontaktar Ulrika för att få
information om hur många domare vi har, hur många vi behöver. Robert kontaktar också
Göran Adler för ev domarutbildning.
11. Ledarmöte 25/2 kl 19.00 i klublokalen. För dagodning se Cattis kallelse.
12. Alla våra lag är anmälda till seriespel eller knatteligan. Tränare måste ha behörighet att
rappotera in matchplanering och resultat till FOGIS (Fotbollens Gemensamma
Informationssytem, under Svenska Fotbollförbundet). Då borde de kunna ha behörighet att
anmäla till serie och knatteliga också. Som det är nu måste Cattis anmäla. Vi ska undersöka
om det går att ordna med behörighet.
13. Bidrag: vi behöver en inloggning för interlock, för att kunna söa bidrag etc. Alf Kylén kan

ge den till oss.
14. Övriga frågor:
1. Att komma ihåg till ett annat möte: diskutera arkivering av dokument – Vad? Var? Hur
länge?
2. Cattis kollar med BSK om avi för medliemsavgifter kan gå ut i december, istället för på
våren, då försäkringar gäller kalenderår.
3. Fotbollens dag: A-laget spelar 14.00, B-laget spelar 16.00. Omklädningarummen
kommer därför vara upptagna från 13.00-tiden. Informera därför besökande barn-lag om
att det är dålig tillgång till omklädningsrum.
4. Att kolla upp: kundnummer till Axfood. Konto?
Sekreterare: Jennie Zetterberg

