UFO Styrelsemöte 20160205-06
Fortbildningshelg
Närvarande: Cattis, Maria, Magnus, Robert, Jennie

1. Fotbollssskolan 20 år
I år firar fotbollsskolan 20 år, i denna senaste regi. Nya huvudledare för i år är Jesper och
Rasmus Östergård-Hansen. Det finns en välskriven instruktion, som Tove Ohlström har gjort,
som man lätt kan följa för att organisera fotbollsskolan.
2. Börje F0102 kommer att bilda ett kombinationslag med UIF i år. Detta lag, UIF/Börje, är
anmälda till 9-manna grund. Laget ska ha möte 6/2 för planering.
3. F0506 har upplösts. En 05:a har gått till F04, 06:or har blivit erbjudna att spela med F0708.
De måste svara snarast om de vill fortsätta spela eller inte, till Sara, tränare i PF0708. Laget
ska ha planeringsmöte 10/2 och bestämma om de ska spela i mixad serie eller ett F-lag och
ett P-lag.
4. P0506 ska ha föräldramöte 18/2. Det är fortfarande lite osäkert på tränarfronten där.
5. Domaravslutning ska bjudas in till under v 9, förslagsvis den 1 mars. Vad det blir, blir en
överraskning  Domarupptakt med Göran Adler kommer förmodligen att bli slutet av april.
Information kommer att stå i Klubbnytt.
6. 2016 års revidering av ledar- och styrelseinstruktionerna. Nya versioner kommer att läggas
upp på hemsidan under v 6.
7. Material: Cattis ska träffa representanter v 6 för att få ett kostnadsförslag på vår
”önskelista”. Efter det kan vi spika budgeten.
8. Ledarmötet blir måndag den 29/2 kl 19.00 i klubbhuset. Punkter till mötet:
a. Önskemål om träningstider
b. Lag-genomgång
c. Agilityhelgen
d. Fotbollens dag 28/8
e. Anmälan seriespel
f. Kick-off
g. Registrering av spelare
h. Bollförrådsansvar
i. Bollar till 10-åringar tas bort
j. Nolltolerans

k. Ledarnas ansvar ang. spelarförteckning, registrering etc

9. Arbetsfördelning i styrelsen
Vi diskutetar och beslutar om årets ansvarsfördelning. Inga större förändringar, men lite. Allt
går att läs i ledar- och styrelseinstruktionen på hemsidan.
10. Vi går igenom och uppdaterar ledarinstruktionen. Vi skriver verksamhetsplan för 2016, samt
skriver/uppdaterar div planer. Allt finns att läsa i bl a ledarinstruktionen 2016
11. Vi tackar Cattis för gästfriheten och avslutar mötet!

Kalendarium
16/2

Styrelsemöte i klubblokalen, Sisu deltar

29/2

Ledarmöte, klubblokalen (Magnus, Robert fika-ansvariga)

8/3

Styrelsemöte hos Jennie

12/4

Styrelsemöte hos Robert

19/4

Ledarmöte, klubblokalen (Jennie, Maria fika-ansvariga)

10/5

Styrelsemöte hos Magnus

7/6

Styrelsemöte, Fjälliden

28/6

Styrelsemöte, terminsavslutning

9/8

Styrelsemöte hos Maria

13/9

Styrelsemöte hos Cattis

11/10

Ledarmöte, klubblokalen (kiosk-fika)

8/11

Styrelsemöte hos Jennie

13/12

Styrelsemöte hos Magnus, budget 2017
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