Datum: 5 september 2018

Info från styrelsen september 2018
Camp-info
Camp genomförande ålder 08:or Vecka 31
Syfte: Att låta alla i laget kunna delta i ett camp på sommaren och tillsammans
med det egna laget
Camp i egen regi blir ekonomiskt hållbart. Tanken var att egna hela laget skulle
vara med. 18 spelare i 08 kullen varav 14 anmälde sig till Campen och 2 var
bortresta. Campen ska inte konkurera med Roostercamp. Innehåll i campen var
träning och gruppstärkande övningar. Sociala aktiviteter planeras in i schemat.
4 dagar
Struktur/Innehåll
Gemensam frukost varje dag
Genomgång regler och coachning kring sociala förmågor
2 Is-pass varje dag
Office aktiviteter och teori med videostöd
Bad vid Skogshyddan (Gruppstärkande)

Utvärdering av Camp v 31:
Spelare, ledare och föräldrar var mycket nöjda. Klubbkänsslan har ökat och
ingen har slutat inför hösten. Eventuellt sker en liknande camp nästa år med
funderingar kring hur man kan utgå från träningsgrupperna i ordinarie
verksamhet.

Mewego pilot
Mewego är en app där man kan köpa ett
abonnemang som leder till fri entré till anslutna
arrangören inom idrott etc. Pris ca 200:-/Månad
(Ej klart ännu)
Klubben kommer inte att ta någon ekonomisk risk genom att pröva denna app.
Syftet är att nå en ny publik till A-lagets hemmamatcher där målgruppen
idrottsintresserade är i fokus.
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Inför äskande föreningsbidrag
25% högre kostnader för lokalkostnader under året efter hyreshöjning.
Vi kommer att äska mer pengar till detta från kommunen.

Roostergirls
Träningarna är nu igång. Närvaron på träningarna är ca 13 spelare 3-5 nya
spelare är på väg in under säsongen. Samarbete med klubbar i närområdet
finns där träning/tävling kan ske flexibelt i syfte att främja damhockey.
Tid är bokad på söndagar för träning tid på dagen/kvällen beroende på matcher
Förråd behövs för Roostergirls. De får låna ett förråd under året där behovet
inventeras och omprövas inför nästa säsong. Förrådet kommer att delas med
Old boys säsongen 18/19.

Sportgruppen
A-Laget komplett med ytterligare ett nyförvärv
J-18 är på väg in för säsongen 2 spelare lägger av. Det blir svårt att få ihop lag.
Utmaning under året är att flera av lagen spelar på söndagar vilket innebär
svårigheter med att spela i flera lag.
Rollfördelningen inom föreningen behöver ses över. Det sportsliga ska alltid gå
genom sportgruppen.
Ledarkontraktet är formulerat och remiss pågår. Diskussioner pågår också kring
vilka förväntningar som ledare kan ställa på föreningen.
Förslag finns på att också skapa ett spelarkontrakt. UK tar på sig att skapa ett
förslag på kontrakt.
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Locker room talk Attityder i omklädningsrummet. Material finns och diskuteras.
Vi behöver stärka organisationen kring A-laget då få personer idag får jobba
väldigt hårt för att få ihop laget. Förslag på personer?
UK
Budget för UK diskuteras vad kan UK besluta om? UK kan äska pengar utöver
lagkassan hos styrelsen.
TKH ekonomi. Eventuella överskott stannar inom TKH där kriterier utarbetas för
att ge ramar åt hur överskott kan användas. TKH får utarbeta ett förslag som
styrelsen slår fast.
UK har förslag på att arrangera en cup för U11 på halvplan. Fortsätt utreda
möjligheten under förutsättning att det sker på säsongens tidigare del. UK
skissar på hur en sådan cup skulle kunna se ut.
Ekonomi (LB)
Likviditeten lite låg. En del större fakturor kan flyttas för att få ett bättre flöde
under budgetåret.
Övrigt (Alla)
Träningsgruppskassa kan startas i lagenhet 07-05 som pilot under året. Fler
roller inom föreningen vem kan göra lite? Det är inte farligt att hjälpa till och
själv ta tag i det.
Kassör saknas i föreningen. Förslag på kassör?
//Styrelsen
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