UFO Ledarmöte

20161011

Närvarande: Cattis ordförande, Stefan F0706, Per P0506, Andreas PF10, Rob P0708, Sara
P0708, Jonas P0708, Micke P0304, Robert domare/material, Petra F04, Anders P0304,
Michaela PF09, Maria F0102, Jennie sekreterare/kiosk, Magnus kassör

1. Mötet öppnas
2. Cattis meddelar att hon slutar som ordförande och i styrelsen för UFO. Hon avgår i
juni 2017 och vi söker fler medlemmar till styrelsen. Vi tar gärna emot tips och
anmälningar!

3. Spelklar: utbildning för spelare och ledare för barn 12-14 år en vecka under hösten.
Både pojkar och flickor från Börje ska delta. UC+ är en annan utbildningsform som
pågår under längre tid
4. Uttagning till Upplandslaget gäller -03 fr o m nästa höst. Ledarna anmäler själva,
såvida ingen från förbundet kommer och värvar. Från F0102 har 3 spelare blivit
uttagna.

5. Kiosken har funkat bra i år. Tack alla föräldrar och barn som bidragit! Däremot
kommer visten att bli mindre i år pga inbrottet i somras.
6. Stig ”Stickan” heter vår nya arbetare på Fjälliden, som ersätter Anders.

7. Fotbollsforum: är en lördag i oktober. Brukar vara bra föreläsningar och man träffar
folk från andra klubbar. Öppen förfrågan till intresserade att anmäla sig.
8. Ekebybodas veteranmarknad är en ypperlig möjlighet att tjäna pengar till klubben
eller laget. Herrlaget gör i princip hela sin förtjänst på denna dag. Idéer och förslag
mottages gärna från lagen. En dags arbete för lagen, istället för sälja produkter?

9. Herrlaget har en osäker framtid, vi vet inte om vi har ett A- och B-lag till nästa säsong.
Möte är på gång.
10. Om man vill hyra klubblokalen för träningshelg eller dylikt kan UFO stå för en
hyra/säsong. Gäller såklart för fotbollslaget, inte klassfester.

11. Fotbollens dag ris och ros: synd att alla lag inte spelade match. Dagen är alltid sista
söndagen i augusti, så gör allt ni kan för att hitta motståndare!

12. Bollförrådet: målet med året var att styrelsen skulle göra ett städschema, men det
blev inte av. Däremot har det ändå varit bra ordning, särskilt andra säsongshalvan.

13. Vinterträning: tänk på att hallar och planer måste bokas. Till våren önskar lagen
konstgräsplaner. Cattis försöker få tag på tider. Det är också jätteviktigt att lagen
avbokar om man inte ska ha. Träningstid som inte används kan man få böta 1000kr
för, träningsmatch 1500kr. Avboka alltså, även om det bara är 6 timmar kvar till tiden,
då slipper vi i alla fall böter.
14. Lagrapporer: Anmälan till serie 31 januari. Lagen anmäler till Cattis
a. F0607: tränat tillsammans med P0708, men matcher och delar av träning
separat. Många sammandrag. Uppehåll till efter jul. Nästa år 7-manna, men
det finns en oro att det inte blir tillräckligt med spelare. Ska ha föräldramöte
om det.
b. P0506: tränar och har spelat i en ganska svår serie. Få i laget så lånar ofta in
04:or, men även 07:or. Inget beslut än om hur det blir till nästa säsong.

c. PF10: består av klassen. Alla kommer de flesta gångerna. Har haft kul och
lekt. Allvar blev det när de mötte föräldrarna i årets match! Laget fortsätter
tillsvidare enskilt. Det finns mix-serier man kan spela flickor och pojkar ihop.
Längre fram får vi se hur vi gör med laget.
d. P0708: träningar ihop med F0607, men matcher separat. Många startade i
våras, anmälde till 07-grupp, men det blev väldigt tufft motstånd. Har tappat
några, några kommit tillbaka. Är lite osäkra på vad de ska anmäla till nästa
säsong. Pojkarna vill upp i 7-manna, tränarna vill säkra att det finns tillräckligt
med spelare. Kan man ha träning samma dag för pojkarna, för att testa lite?
Önskan att låna lite kompetens från andra tränare i klubben, t ex skott-träning,
målvaktsträning etc. Bra slut med vinst i sista match för säsongen! Planerar
för en inomhus-cup i vinter.

e. P0304: Har inte haft en bra serie, t ex mött lag med dispens för 01-spelare. En
vinst och några oavgjorda, så tränarna ser en positiv utveckling. Dessutom en
positiv spelarutveckling då laget har ökat antalet. Hoppas på att kunna få ett
11-mannalag framöver. Laget består av hälften 04, hälften 03 så laget kan
välja att fortsätta med 9-manna. Men spel på 11-manna har gått väldigt bra.
Laget har inte bestämt sig. Bra träningsnärvaro. Bra stämning i laget. Några
skador, lite långvarigt, men inget allvarligt. Mest hälar, lite knän. Kanske en
cup i vinter. Micke, Anders och Albin tränar. Mycket bra att ha Albin, som ung
duktigt tränare med.
f.

F04: Har spelat 7-manna, men testat en hel del på 9-manna i slutet. Stor trupp
med hög träningsnärvaro. Träningsstatistik ligger till grund för vilka som spelar

match., men även en fingertoppskänsla. Var på Friends och tittade på
Sverige-Bulgarien, mycket lyckat! Ev. förändring i tränarstaben, önskar en
”Albin”, så gärna tips på ungdomstränare! Träningsläger i Ramsberg i somras
med individuella samtal, som gav väldigt mycket. Några cuper i vinter blir det.

g. PF09: Alva och Michaela sköter träningarna och ska gå C-diplom-utbildning.
Det har gått bra, många kommer på träningarna. Barnen uppskattar mycket
att det är ungdomstränare. Lite förändringar kring ledarna i laget blir det till
nästa säsong.
h. F0102: har haft en fin säsong. Slagit ihop med UIF och spelat 9-manna. Hög
träningsnärvaro. 10 Börje-tjejer i laget. Ska bestämma i januari om det blir ett
11-manna-lag, när man ser hur många spelare det blir. Jesper är kvar som
tränare. Ihop-slagningen med UIF har gått väldigt bra.

15. Material: önskningar till Robert. F 04 önskar 2 tränarjackor. Många önskar fler
tränartröjor, gärna olika, små storlekar. Bollarna som köptes i våras var snygga, men
gick lätt sönder. Blåtejp. Två färger på västar för små barn. Målvaktshandskar till flera
lag.
16. Ledaravslutning: den 25/3 är en VM-kvalmatch (Sverige-Vitryssland) som vi planerar
på att åka och se. Cattis kollar om vi kan hyra buss.

17. Overallsår 2017. Lagen önskar tidig provning, i januari. Då kommer overallerna
förhoppningsvis i april. Sip-krage är bra, gärna lite tjockare byxor, typ Stanno som
förrförra gången.
18. Ekonomi: påminner om att avboka hallar/planer om man inte använder. Men, klubben
uppmanar till att boka för träningar! Gör klart närvaron och skicka in om ni är klara för
säsongen. Alla lag ska rapportera oavsett ålder. PF10 ska få inloggningsuppgifter.

19. Utbildning: de flesta lag ligger i bra fas. Jonas, Albin, Alva, Michela, Andreas vill gå Cdiplom. Anders vill gå B-diplom, men det verkar fullt, så istället målvakt C.
20. Mötet avslutas

Sekreterare: Jennie Zetterberg

