UFO protokoll 2 september 2014
Närvarande: Cattis, Magnus, Jennie, Robert
1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll gicks igenom. Ingen punkt att följa upp
4. Rapporter
a) Lagens foton har kommit. Jättefina! Cattis fixar ramar och sätter upp alla bilder i kiosken.
Tränarna har fått foton hemskickade.
b) BSK:s fest 18 oktober. Tema: reggae/karibisk/salsa
c) Nytt nät mot vägen är beställt. Kommer upp under hösten.
d) Intäkter från midsommar är ca 38 000 kr i vinst till BSK.
e) Idrottshall: arbetas vidare med. Kommunen är fortfarande intresserade av att hyra relativt
mycket. Anna Palmqvist ska göra en skrivelse om skolans behov.
f) Fotbollsforum på Tunabergsskolan den 8 november. Cattis har deltagit tidigare och det var
varit bra! T ex har Jonas Eriksson hållit föredrag. UFO har tre platser till förfogande, först
till kvarn gäller! Sista anmälningsdag är 1 oktober.
g) Ny/reviderad utbildningsplan kommer. Utbildning för det kommer. UFO föreslår att
utbildningsansvarig (Sebastian Sund) deltar. Adressen utb.ufo@borjesk.se fungerar som den
ska nu.
h) Kiosken gick bra på fotbollens dag. Fr o m september säljs glassen för halva priset, för att
vi inte ska behöva förvara över vintern. Jennie håller koll på utbudet och sänker priser vid
behov. Nästa år behöver vi inte ha öppet på träningsdagar under eftersäsongen.
g) Fjällidenkommittén har haft möte, Robert rapporterar. Nät mot vägen, se ovan. Klocka
ska köpas till kiosken och hörnstolpar till planerna. Farmartank behövs till Fjälliden. Priser
ska kollas upp. Det är det bästa alternativet ur försäkringspunkt. Taket på
omklädningsrummen ska läggas om under vintern. Bidrag kommer att sökas i efterhand.
Utegym planeras att byggas bakom reklamtavlan, Johan Hedman ska förhandla med
markägare. Föreningen får beröm från gästande lag för att planerna och elljusspåret är
välskötta.
h) Lagrapporter:
Det flyter på bra för F 04 i serien. De tränar två gånger i veckan.
F010203:s tränare Jesper är i Frankrike under hösten, så Sebastian och Maria sköter laget.
De tränar 2 ggr/vecka och har bokat Stenhagen för vinterträning.
F0506 har tränat två ggr/vecka, men kommer bara att träna på onsdagar i september. De har
ett sammandrag kvar för säsongen.
P0304 tränar två ggr/vecka och det går bra.
P0506 är inte så många i laget, men de jobbar på bra! Tränar 2 ggr/vecka.
PF0708 hade sina första matcher på fotbollens dag. De var uppdelade i två olika lag,
resultatet blev en vinst och en förlust. Laget planerar att träna inomhus efter nyår. Ev blir det

någon träningsmatch innan årets säsong är slut.
i) Ekonomi: LOK för vårterminen och fotbollsskolan är klart. Det statliga stödet blev ung.
25 000 kr, kommunalt stöd ung. lika mycket.
5. Fotbollens dag: under dagen hade vi 8 st ungdomsmatcher. Dagen avslutades med 2 st
herrmatcher. Vi kan definitivt ha fler matcher! Arbetet med förberedelsr och planering är
ungefär detsamma ändå.Vi vill diskutera med lagen inför nästa år, vi tycker att alla lagen kan
spela minst två matcher var. Om alla lagen har i minnet att Fotbollens dag ligger sista
söndagen i augusti så kan man ta med det i planeringen, t ex ha en seriematch och en till.
Kanske kan nåt lag ha ett sammandrag? Vi utvärderade dagen.
6. Ledarmötet: Magnus ska prata om LOK-rapportering. En fråga om ev Börje-cup har väckts.
På ledarmötet ska vi kolla vilket intresse som finns. Fotbollens dag 2015: mål att alla lag har
minst två matcher, ett lag har sammandrag. Påminnelse om ledarfesten 22/11, woop woop!!
Glöm inte att alla ledare, även lagföräldrar är välkomna. En punkt ska vara utbildning.
Lagrapportering: utvärdering 2014 och planer för 2015. Overallprovning i januari, för att
alla lag ska kunna ha overallerna i tid till säsongsstart.
7. Utvecklingsstöd: långsiktigt stöd ska sökas senast 1 oktober. Cattis skickar en ansökan till
kommunen för en satsning mot ungdomstränare.
8. Ny styrelsemedlem; vi har några i tanken som vi bjuder in till ett möte.
9. Styrelsehelg 24-25/10 i Cattis stuga. Cattis ordnar maten. På programmet står bland annat
genomgång av ledar- och styrelseintruktioner. Alla bör ha läst igenom dem och antecknat
ändringar.
10. Cattis söker bidrag från supporterklubben för fotbollsskolan. Anders Thorell bjuds in till
styrelsemötet 4/11.
11. Övriga frågor: Robert kommer att bjuda in årets domare till en avslutning/utvärdering av
året. Cattis kommer att göra ett utskick till alla som handlar om Intersport. I o m att vi är
kunder där, får alla BSK-medlemmar som har kundkort i Intersport personlig rabatt, likväl
som att klubben får rabatt på allt som handlas.
12. Mötet avslutas
Kalendarie UFO:s styrelsemöten:
25/2 Ledarmöte, klubblokalen 19.00
4/3
Styrelsemöte, hos Jennie
1/4
Styrelsemöte, hos Robert
22/4 Ledarmöte, klubblokalen 19.00. Magnus fikabröd, Robert kaffe/te
13/5 Styrelsemöte, diskutera terminsavslutning
10/6 Styrelsemöte, midsommar, Fjälliden
12/8 Styrelsemöte, hos Magnus
2/9
Styrelsemöte, hos Cattis
7/10 Ledarmöte, klubblokalen 19.00. Jennie ordnar fika.
24-25/10
Styrelsehelg
4/11 Styrelsemöte, hos Robert
22/11 Ledarfest
2/12 Styrelsemöte, budget, hos Magnus

Sekreterare: Jennie Zetterberg

