UFO styrelsemöte 4 november 2015
Närvarande: Robert, Maria, Magnus, Cattis, Jennie
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Öppnande
Godkännande av dagordning
Genomgång av senaste protokollet + ledarmötet
Rapporter
Cattis informerar om fotbollsforum – vilket var en bra tillställning! expressbild; de kommer
och fotar i maj och de kommer inte att skicka hem kalendrar i år utan att det har beställts,
SISU kommer till ett styrelsemöte 16/2-16 för att bl a prata om bidrag, vi kommer att söka
bidrag från supporterklubben.
Kiosken: har gått bra, bättre än förra året. Nästa säsong bör vi fördela toastbredandet!
Fjälliden, material: 25/1? Sportmässa till Åbo. Önskelistan över material kommer att
sammanställas av Robert och en beställning läggas utifrån våra tillgångar. Ett förslag är
att ha olika färger på bollar, för att lättare kunna hålla ordning och hitta ”sina” bollar.
Ekonomi: Magnus ska kontakta Alf för att diskutera överförande av de pengar som hör
till UFO.
Styrelsefest med inventering 12/12: Samling för styrelsen vid Fjälliden kl 10.00. Vi ska
grovstäda bollförrådet, städa kiosken och rensa/städa i materialförrådet. Middag hos Cattis
efteråt.
Ledarmötet gick bra, om än lite oroligt inför säsong 2016.
Utbildningsansvarig: Sebastian slutar, någon behöver ta vid. Tack vare Sebastians
utbildningar så är våra tränare ändå rätt välutbildade. Vi ska ändå budgetera för några
utbildningar under nästa år.
Hur ser lagen ut 2016?
a. F04 och F0102 kommer inte att slå ihop sig, utan vara kvar som separata lag.
Däremot kommer de att träna tillsammans ibland, för att ändå ha ett samarbete.
Tränare finns för 04 och ev. en på gång till 0102.
b. F0506 ställde in sitt krismöte i oktober eftersom få föräldrar anmälde att de skulle
komma. Dessutom är det osäkert hur många av tjejerna som vill fortsätta. Intresset
finns främst bland 06:or. Vi avvaktar lite för att se var laget tar vägen. Blandat lag
med 07/08 tjejer? En 05:a vill fortsätta, hon kanske kan gå till F04.
c. 07/08: vi måste kolla upp om de vill ta emot F06:or nästa säsong
d. P0304 lugnt läge, liksom 09:or.
e. P0506 saknar tränare. Vi har ingen helhetslösning idag, men förmodligen en ny
hjälptränare finns.
Styrelsehelg när? (uppdatera dokument, arbetsfördelning, genomgång policys för certifiering
etc.) 5-6/2-16
Domaravslutning kommer, Robert ska kontakta domarna och bestämma något.

11. Inför budgetmöte onsdag 2 december hos Magnus: Magnus förbereder, Robert gör ett
underlag inför materialinköp.
12. Övriga frågor
Det gör ingenting om vi får fler domare till nästa år, särskilt domare som kan döma 9-mannamatcher. Domarutbildning sker någon gång under våren. Kontakta Robert om man är
intresserad.
13. Mötet avslutas

Sekreterare: Jennie Zetterberg

Att komma ihåg:
Tacka av tränare som har slutat i samband med kick-off i vår

Kalendarium
2/12 Styrelsemöte, budget, hos Magnus
12/12 Styrelsen städar och inventerar Fjälliden/förrådet
12/1 Styrelsemöte 18.30 hos Cattis
5-6/2-16 Styrelsehelg hos Cattis
16/2 Styrelsemöte 18.30 i klubbrummet, besök av SISU

