UFO Styrelsemöte 9 augusti 2016
Protokoll
Närvarande: Cattis, Robert, Jennie
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Öppnande
Godkännande av dagordning
Genomgång av senaste protokoll
Meddelanden
a. Cattis meddelar att hon sitter kvar som ordförande ett år till, sedan slutar hon. Efter
10 år känner hon att det är dags för någon annan att ta över. Vi behöver börja söka
efter ersättare.
Rapporter
a. Kiosken: Jennie håller koll och fyller på det nödvändigaste.
b. Inbrottet: Någon gång under sommaren har det varit inbrott i kiosken. Bland annat
allt godis och chips är borta, glassfrysen lämnades öppen så glassen var obrukbar.
Inbrottet är polisanmält och ska anmälas till försäkringsbolaget.
c. Fjälliden, material, domare, kritning, dörr, förråd: Vi har fått ett kylskåp av
ridsektionen som ska stå i bollförrådet. Det är bra att ha ett extra till de där dagarna
då vi behöver extraplats (t ex sammandrag). Anders Richter har nu slutat. Några
namn cirkulerar som möjliga ersättare, men ingenting är klart. Jobbet som Anders
har gjort måste därför fördelas av andra just nu. Det är några personer som frivilligt
och ideellt hjälps åt, t ex med att krita planerna. Fler får väldigt gärna hjälpa till.
Anmäl intresse till Johan Hedman eller Robert Auer. Domare: Robert har inte hört
något avvikande efter sommaren, så läget är lugnt. Många domare önskar fler
matcher. Styrelsen hjälper gärna till och tillsätter domare om några lag vill ha
träningsmatcher.
d. Lagrapporter: De flesta lagen börjar så smått komma igång efter ett välförtjänt
sommarlov. Några har redan haft första match, andra ska ha träningsläger. Önskemål
om att få en 9-mannaplan inkritad på A-plan har lämnats till UFO-styrelsen. Eftersom
vi har gott om gräsutrymme och inte behöver ha fler planer på samma yta kommer
det inte att göras i år.
Fotbollsskolan: gick bra, bara positivt! Tack alla ungdomar som gjorde ett kanonjobb!
Midsommar: stort tack till alla som ställer upp! Det är roligt att så många ungdomar vill
arbeta under dagen, och vi hoppas på ännu fler nästa år.
Fotbollens dag: planeringen framskrider som den ska. Vi söker ett 09-lag till motståndare.
Har ni tips, så säg till. Vi tar gärna emot vinster till lotteriet. Kontakta Cattis om ni har något.
Övriga frågor
Nästa möte: 23 augusti, hos Cattis kl 18.00.
Mötet avslutas

