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Protokoll Sunnersta AIFs fotbollssektion
Datum:
25 februari, 2015
Namn
Anders Hansson (AHA)
Gert Andersson (GAN)
Magnus Hurtig (MHU)
Peter Zetterling (PZE)
Per Åström (PÅS)
Mats Bejmyr (MBE)
Magnus Andersson (MAN)
Ulrika Eriksson (UER)
Tobias Ahlgren (TAH)
Cecilia Olsson (COL)
Göran Karlsson (GKA)

Plats:
Pavven
Funktion
Ledamot P9/11
Ledamot Planer
Ledamot Planer
Ledamot Dam
Ledamot Herr
Ledamot Sponsor
Ledamot Sponsor
Ledamot Material
Ledamot Material, F5/7
Ledamot Info, F9/11
Ledamot

Närvarande
X
X

Ej närvarande

X
X
X
X
X
X
X
X
X

#
1

Ärende
Mötets öppnades

Ansvarig
AHA

2

Protokoll från föregående möte
Inga synpunkter framfördes
Stående redovisningspunkter
Aktivitetslista
Pågående och avslutade aktiviteter redovisas i separat
aktivitetslista som bifogas protokollet. Aktivitetslista följs upp
minst vid varje möte.
Ekonomi, Budget
Ingen ny information gällande sektionens eller föreningens
ekonomi avhandlades under mötet.
Sektionens mål, plan och strategi under 2015
Ungdom
Ingen ny information
Herrlag
Ingen ny information
Damlag
Ingen ny information
Graneberg, IP, planer

ALLA

3
3.1

3.2

3.3

ALLA

Notering
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4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Ingen ny information
Ärenden för dagen
B-Lag
Ett herrlag med 27-28 spelare är aktuellt. Inget separat B-lag
kommer att finnas utan herrlaget är anmält till två
matchmiljöer, en i division 5 och en i division 7.
Det finns 5-6 spelare från fjolårets B-lag som kan avar
intresserade av spel även i år. Några kan eventuellt erbjudas en
plats i A-lagstruppen. Anders skall prata med Mårten om detta.
Träningsavgifter herrar & damer
SAIF har den dyraste träningsavgiften i jämförelse med andra
lag i närområdet. Önskemål om en lättnad finns från laget.
Mötet beslutade att medlemsavgiften betalas nu och att
spelaravgiften blir en skuld till klubben. Herrlaget respektive
damlaget har sedan en möjlighet att dra in intäkter genom
arbete utöver det som redan idag åligger lagen att bidra med.
Spelaravgiftsskulden följs upp före sommaruppehållet.
Utbildningsbidrag under 2015
Frågan om hur vi skall hantera eventuellt utbildningsbidrag
som klubben kan få i samband med att spelare värvas och
kontrakteras för klubbar högre upp i seriespelet, på elitnivå var
uppe. Mats B hanterar dessa frågor idag och rådfrågade om
hantering. Skall vi spekulera och invänta eventuellt bidrag om
individer går vidare till stora elitklubbar? Eller skall vi ta det
utbildningsbidrag som blir aktuellt vid första steget. Mötet
beslutade att vi för nu i alla fall skall ta den ersättning som ges
vid första steget.
Ny klubbsponsor på väg in?!
Bergströms UR är klart intresserade av att sponsra klubben
under en treårsperiod. Matchtröjor behöver eventuellt samlas
in från samtliga lag för att tryckas med bergströms UR logga
eller likn. Mats hanterar denna fråga vidare.
Sociala medier
När befintliga riktlinjer gås igenom skall även förhållningssätt
i sociala medier tas med och belysas.
Ledarmötet 5/3
Kommer även att fungera som fotbollssektionens årsmöte som
enligt stadgarna skall hållas före SAIF´s årsmöte.
Uppstart av nya lag med -08:or under våren
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4.8

4.9

5

5

6

Om det finns föräldrar som är villiga att dra igång nya lag med
flickor/pojkar födda -08 före fotbollslekis så tar Mats ”mentor”
rollen för tillfället och hjälper dessa att komma igång.
Gropen Extreme
Tobias Ahlgren, F5/7 med partners arrangerar ett s.k. Obstacle
Race i Sunnerstagropen den 2/5, siktar på 600 deltagare i alla
åldrar och nivåer. Tobias behöver funktionärer (vuxna) upp till
100 st. under dagen. Tobias ser gärna att dessa kommer från
SAIF och ersättning kommer att utgå. Tobias återkommer med
ett upplägg runt ersättningsnivåer och upplägg.
Ansvarsmatris
Framtagen ansvarsmatris för fotbollssektionen och lagen gicks
igenom på mötet. Mötet beslutade att den föreslagna
ansvarsfördelningen skall gälla för 2015. Ansvarsmatris
bifogas detta protokoll.
Kommande sektionsmöten och ledarmöten
Kommande sektionsmöten, Pavven, kl. 18.30;

TAH

AHA

Kommande ledarmöten, Pavven, kl. 18.30;
- torsdag 1 okt (träningstider per 3)
- torsdag 19 nov (budget 2016)
Övriga frågor
Inga övriga frågor avhandlades

ALLA

Mötet avslutades

AHA

Vid protokollet,

Göran Karlsson

