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Agenda Sunnersta AIFs fotbollssektion
Datum:
26 augusti, 2015, 18:30-21:00
Namn
Göran Karlsson (GKA)
Gert Andersson (GAN)
Magnus Hurtig (MHU)
Peter Zetterling (PZE)
Per Åström (PÅS)
Magnus Andersson (MAN)
Ulrika Eriksson (UER)
Tobias Ahlgren (TAH)
Anders Hansson (AHA)
Cecilia Olsson (COL)

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

Närvarande
X
X
X
X
X

Ej närvarande

X
X
X
X
X

#
1

Ärende
Mötets öppnades

Ansvarig
GKA

2

Protokoll från föregående möte
Inga synpunkter
Stående redovisningspunkter
Aktivitetslista
Pågående och avslutade aktiviteter redovisas i separat
aktivitetslista som bifogas protokollet. Aktivitetslista följs upp
minst vid varje möte.
Ekonomi, Budget
Ekonomirapport har inte skickats ut under våren och efter
sommaren. Detta beror på överläggning till nytt
ekonomisystem, FORTNOX.

ALLA

3
3.1

3.2

Resultatrapport tom. 31/7 gicks igenom kortfattat under mötet.
Sektionens ekonomi ser bättre ut nu an tidigare år, men vi har
också som syfte att bygga upp en kassa som klarar av att
hantera rörelser även nedåt.
Ordförande kan komma åt ekonomirapporter via Fortnox
direkt och kansliet kommer inte att skicka ut papperskopior i
framtiden.

Notering

ALLA

15 min

GKA

10 min
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Beslut: Ordförande tar ut rapporter i PDF och skickar ut
månadsvis till alla i sektionen.
3.3 Sektionens mål, plan och strategi under 2015
3.3.1 F5/7
Ingen ny information
3.3.2 P5/7
Ingen ny information
3.3.3 F9/11
Ingen ny information
3.3.4 P9/11
Ingen ny information
3.3.5 Herrlag
Ingen ny information
3.3.6 Damlag
a
Damlag 2016? Diskussion runt hur vi går vidare med denna
fråga, Arbetsgrupp? Separata möten?
00 bara runt 10 spelare
01 större grupp än 00
Stötta 00/01 för att behålla och bygga vidare på dessa lag.
Möte med ledarna för 00/01/02 för att diskutera hur dom ser på
framtiden. Hur ser planen ut?
Beslut: Peter bjuder in till möte med ledarna för 00/01/02 för
att diskutera vad sektionen kan göra för att hjälpa till i arbetet
med att behålla och utveckla trupp/erna.
3.3.7 Graneberg, IP, planer
a

ALLA
TAH
Vakant
COL
AHA
PÅS
PZE
ALLA

MHU/
GAN
MHU/
GAN

Cykelparkering
En cykelparkering har byggts på Graneberg under sommaren.
Beslut: Gert A skall få dit några skyltar och därefter skickar
kansliet ut information från sektionen gällande nya rutiner för
cykling på Graneberg.
3.3.8 Material
UER
a
Materialbeställningar
ALL
PF08 har framfört synpunkter på att dom saknar basalt material
så som bollar och västar.
Beslut: 80% av angivet bollbehov godkänns. Övriga önskemål
godkänns utan justering. Ulrika återkopplar till ledarna för
PF08.
Koner köps inte in utan samlas ihop av befintlig tillgång inom
föreningen. Gert ansvara för att samla ihop koner.

10 min

5 min

10 min
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b

Sjukvårdsmaterial
Ulrika tog upp frågan gällande sjukvårdsmaterial och hur vi
skall resonera runt detta med tanke på kylpåsar samt total
förbrukning av sjukvårdsmaterial.

ALL

10 min

Beslut: Kylpåsar köps inte in eftersom det inte ger någon effekt
mer än möjligen lite smärtlindring.
Beslut: Dauerbindor, sårtvätt, plåster köps in och läggs i ett
eget förråd som materialansvarig ansvarar för. Även tomma
sjukvårdsväskor köps in för att kunna användas för nya lag.
3.3.9 Sponsor
a
Ingen ny information
4
Ärenden för dagen
4.1 Styrelsesammansättning 2016
Bemanning, arbetsfördelning, roller + Görans reflektioner efter
6 månaders medverkan.

MAN

GKA

20 min

ALLA

5 min

Ulrika Eriksson kommer att slut sitt uppdrag som
materialledamot till nästa år. Tobias fortsätter. Ytterligare en
person behöver komma in och hjälpa Tobias med
materialfrågor när Ulrika slutar.
Göran har frågat Kent Mattson, P05 om han skulle vara
intresseras. (Efter mötet svarade Kent att han tyvärr inte hinner
med ytterligare ett engagemang).
En representant för P5/7 saknas också.
Beslut: Göran skickar ut en förfrågan till ledare och föräldrar
där rollerna beskrivs för att försöka hitta två nya ledamöter för
2016. Sektionsstyrelsen ser gärna att det blir fler kvinnor i
styrelsen.

4.2

Övriga ledamöter och ordförande ställer sig till förfogande
även under 2016.
Inplanering möten
Sektionsmöten
23/9 18:30-20:30
4/11 18:30-21:00 Budgetfokus
Ledarmöten
1/10 Ledarmöte träningstider period 3
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19/11 Ledarmöte med fokus på budget 2016 samt förslag på
uppdaterade riktlinjer.

4.3

4.4

4.4

4.7

SAIF styrelsemöten (För info)
22/09 Styrelsemöte
20/10 Styrelsemöte
17/11 Budgetplaneringsmöte
24/11 Budgetårsmöte
8/12 Jultalrik
Verksamhetsplan Fotboll
Behov, Process, timing?
Beslut: Göran K och Mats B har fått i uppdrag att se över och
ta fram en verksamhetsplan för SAIF övergripande samt en rad
riktlinjer för bl.a. Drogpolicy, trafiksäkerhetspolicy, Sociala
medier policy, mm.
En verksamhetsplan för fotbollsverksamheten som beskriver
SAIFs grundläggande idé beträffande breddfotboll och att
behålla så många spelare som möjligt borde tas fram men
inget beslut fattades vid detta möte. Kan möjligen ingå i
arbetet med att uppdatera riktlinjer för ungdomsverksamheten.
Tränare herrlag 2016
Behov, kostnad, process?
Beslut: Per påbörjar diskussionen med ledare och tränare för
herrlaget för att vi så snart som möjligt kan börja diskutera hur
2016 skall se ut map. sportsliga mål, tränare, hjälptränare,
ledare, mm
Policys och riktlinjer
Ska vi arbeta med detta?
Beslut: Vi behöver se över fotbollsverksamhetens riktlinjer,
dagens riktlinjer har flera år på nacken. Inför ledarmötet den
1/10 skickar Göran ut gällande riktlinjer till alla ledare och
tränare med information om kommande arbete med en
översyn. En arbetsgrupp skall bildas av ledare/tränare och
någon ur sektionen för att se över riktlinjer och föreslå
uppdateringar. Förslag skall presenteras på ledarmöte i
november.
Återkoppling huvudstyrelsemöte, 25/8
 75 års jubileum 2016 den 14/5 eller 21/5 beror på
lokaltillgång, Skaris prel. bokad som festlokal.
o Mats Bejmyr är jubileumsgeneral
o SAIF dagen tidigareläggs till aktuellt datum

GKA

10 min

PÅ

10 min

GKA

10 min

GKA

5 min
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o Mer information kommer under hösten
Städning av Pavven har varit och är bristfällig. Man
glömmer att städa både i möteslokalen och köket.
o Stefan S kommer att träffa en städfirma för att
göra en grovstädning med golvboning. Därefter
måste vi se över rutiner för städning. Stefan
ansvarig för nu.
Dra skatt på utbetalningar av tränararvoden/arvoden
och löner överlag.
o Det har rått en viss oklarhet gällande hantering
av skatteavdrag på tränararvoden inom
föreningen. Styrelsen beslutade enhälligt att
gällande skatteregler givetvis skall följas och att
SAIF skall dra 30 % skatt där det så är kravställt
enligt skatteverkets regler. Samtliga
avtalsparter är meddelade.

Se bifogad rapport
Kommande sektionsmöten och ledarmöten
Kommande sektionsmöten, Pavven, kl. 18.30;
23/9 18:30-20:30
4/11 18:30-21:00 Budgetfokus

6

Kommande ledarmöten, Pavven, kl. 18.30;
1/10 Ledarmöte träningstider period 3
19/11 Ledarmöte med fokus på budget 2016 samt förslag på
uppdaterade riktlinjer.
Övriga frågor

ALLA

7

Mötet avslutades

GKA

Rapport från Fotbollssektionen 2015-08-25

SPORTSLIGT
Distriktsmästerskap
Lördagen den 15/8 vann F02 finalen i distriktsmästerskapet (DM) för F13 mot Vaksala SK med 4-1 på
IP Arkadien i Rimbo.
P15 förlorade snöpligt finalen i distriktsmästerskapet (DM) för P13 mot Enköping.
Södertälje international cup!
U15 gör en kanoninsats rakt igenom hela cupen. Vi vinner gruppen med 5 raka vinster. Förlorat
snöpligt i semifinalen mot extremt duktiga argentinare med 3-1. Sen vinner vi match om 3e pris mot
syrianska med 3-0!
Theerapong Buaklin från U15 blev uttagen till P15 landslagsläger.
Gothia Cup
F00 ett lag
P01 två lag, båda i A-slutspel.
Seriespel herrar
Herrlaget ligger 2:a i 5:an (en poäng efter Arlanda) och leder övertygande 7:an.
Seriespel ungdom
U15 leder P15 avancerad
U15 leder P16 Kvalserie
P15 G2 P00 ligger i mitten
P14 A2 P01 ligger i mitten
P14 G2 P01 ligger 4:a
F14-16 Avancerad F00/01 ligger i nedre halvan
F14-16 G1 F00/01 näst sist
F13-14 Avancerad F02 ligger 3:a

VERKSAMHET
SAIF Cupen genomförd med 57 lag anmälda. Mycket bra arrangemang. CUPen skulle må bra av en
sammanhållen kraft för utveckling och kontinuitet.
Svenska fotbollslandslagets fotbollsskola genomförd V25 och V33 totalt 121 barn anmälda. Furuland
gjorde ett bra jobb. Men tyvärr går det med 20 ksek back enligt Susanne. Susanne hade bokat för
många ledare för V25 är en av orsakerna men i övrigt har jag inte förstått varför! Måste redas ut.
P01 Sommarcamp genomförd V25 för P01 och V32 för F04 som anmält sig, Mats kan fylla på. Viss
konflikt med fotbollslandslagets fotbollsskola. Bör samordnas och hanteras av föreningen, inte ett lag.
Fotbollslekis genomförd under våren och fortsätter under hösten. Duktig huvudledare Emma. Fika
såldes under våren men kommer inte att säljas under hösten pga. resursbrist.
Sektionsarbete
Fotbollssektionsmöte 26/8
Finns ett behov bland ledarna att diskutera vilken typ av förening som SAIF är? Befintliga
policydokument inte igenkända av nytillkomna ledare/tränare. Planerar in att diskutera detta under
höstens ledarmöte.
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Rapport från Fotbollssektionen 2015-08-25

Förslag till policydokument framtagna och utskickade till Styrelse och Fotbollssektionen, svag respons.
Förslag på upplägg för verksamhetsplan fotboll 2016 framtagen och utskickad till Fotbollssektionen,
svag respons.

Graneberg IO
Cykelparkering byggd
Två nya sjumannamål inköpta för att klara behov under SAIF Cupen
Klippning av gräs runt planer fungerar inte
Uppsättning av nät kvarstår
Sunnersta IP
Klippning runt Pavven fungerar inte bra, behöver ses över med kommunen.
Klippning under läktaren måste göras, tydligen SAIFs ansvar

EKONOMI
Budget för material alldeles för låg. Basalt behov kan inte tillgodoses map. fotbollar, konor och
matchtröjor för nystartade lag.

Göran Karlsson
Ordförande Fotbollssektionen, SAIF

Sida 2 (2)

Uppdaterad:2015‐08‐31

AKTIVITETSLISTA
FOTBOLLSEKTIONEN

Aktivitet
Genomgång av förrådshantering på Graneberg. Kan vi göra
annorlunda mot idag då varje lag har eget förråd? Samordning borde
kunna generera ett bättre utnyttjande av resurser.

Fördes upp Planerat klar

Verkligt klart

Tobias A &Ulrika E

2015‐01‐07 Under hösten

Pågår

Belysa om vi har rätt fördelning mellan lag respektive sektion/förening [2015‐04‐07] Mats och Magnus presenterade upplägg och status.
Bifogas protokollet för mötet den 7/4. Mats och Magnus skall också
map. sponsring. Hur gör andra? Kan vi göra annorlunda för att öka
möjligheten till sponsring?
arbeta vidare med upplägg och hantering. Beslut att varje lagsponsor
skall bidra med 1500: ‐ och få sin logga placerad på skylten vid
Graneberg kvarstår. När helheten av sponsring inom föreningen gåtts
igenom kan detta beslut komma att ses över då vi ser vissa problem
med upplägget.
[2015‐05‐13]:

Magnus A

2015‐01‐07
Knyta sammarbete med något GYM nu när SATS kommer att
försvinna. Effect som finns i Rosendahlshallen kan vara intresserade.
Fortsatt utredning.
Genomgång av befintliga riktlinjer:
‐ Riktlinjer barn/ungdom Sunnersta AIF fotboll
‐ Föräldraansvar
‐ Spelaransvar
‐ Vi bör också utvärdera om vi saknas några riktlinjer inom sektionen

Från 14‐16 år kan köpa klippkort för 500 kr för 10 klipp. 250 kr per
månad (16 år och uppått). Inväntar svar med bättre priser. Känns för
dyrt i detta läget.
[2015‐04‐07] Hans av tidsbrist inte med på mötet 7/4.
[2015‐05‐13] Får bli en aktivitet som genomförs under hösten.
[2015‐08‐26] Inför ledarmötet den 1/10 skall gällande riktlinjer skickas
ut, diskusson på mötet. En arbetsgrupp startas och redovisar resultat
vid november mötet.

Renovering omkädningsrum Graneberg

[2015‐04‐07] Pågår för fullt. Rivning är klar och gipsning påbörjad.
Hela ombyggnaden skall vara klar i början på Maj.
Den 25/4 sker invigning Graneberg 05/06 hjälper till. 2 från varje lag
flick och pojk. Utskick till 05/06 görs av Gert & Magnus.
[2015‐05‐13]:
Ulrika får beslutsrätt gällande val av modell för hjärtstartare.
[2015‐04‐07] Hjärtstartaren har köps in, skall monteras och skyltas,
registeras i ett register. Bör ingå i informationen till alla medlemmar.
Placeras inne på Thai restaurangen. Gert pratar med Johan.
[2015‐05‐13]: Hjärtstartare är monterad i Thai restaurangen

Stängd
Ulrika E

2015‐01‐07

Stängd
Göran K

2015‐01‐07

Inköp av Hjärtstartare & Brandskyddsutrustning till Graneberg

2015‐12‐01

Arbeta för att få konstgräs till SAIF IP. Frågan drivs tillsammans med
Sunnerstaskolan.
Ta fram rutiner för hur och när nya lag startas upp.
Ta fram information som nya lagledare behöver.
Mentorksap/cachning?!

10+10+10 behöver utbildas, 2 från varje lag. Ulrika tar fram datum
inför ledarmötet den 5/3.
[2015‐04‐07] Lite dåligt med anmälningar. Ulrika har försökt få till
utbildning med Personalen på Graneberg Thai, troligen blir det ett
eget tillfälle.
[2015‐05‐13]:

Pågår
Gert A & Magnus H

2015‐01‐07

Stängd
Gert A & Magnus H

2015‐01‐07
Utbildning HLR/första hjälpen skall genomföras i 2 omgångar 12+12
platser. Genomförs under mars.

Ansvarig

Status

[2015‐04‐07] Ulrika och Tobias har inte lyckas få till något möte ännu.
[2015‐08‐14: Göran försöker få loss ett förråd från F01.
[2015‐08‐26]: Förråd finns nu. Ulrika och Tobias tar tar i frågan.
Skall vara material som används sällan, bockar, pinnar.

Stängd
Ulrika E

2015‐01‐07

2015‐03‐31

Stängd
Anders H

2015‐01‐07

Stängd

[2015‐08‐26]: Göran kollar med Mats Bejmyr. Fadder utses vid nästa
ledarmöte.

Mats B
2015‐01‐07

2015‐08‐31

Pågår

Uppdaterad:2015‐08‐31

AKTIVITETSLISTA
FOTBOLLSEKTIONEN

Aktivitet
Förslag att införa en ungdomskommitte som kan ta del av och fördela
ett eventuellt överskott av resultat för kommande förbättringar. Ingen
avsättning sker detta räkenskapsår, 2014. Ha det som en
arbetshypotes under 2015 för att definiera roller, ansvar och
förväntningar.
Huvudstyrelsen måste först ta beslut om vilken ekonomisk buffert
föreningen ska ha.
Det finns 5‐6 spelare från fjolårets B‐lag som kan vara intresserade av [2015‐04‐07] 2 st spelare är nu med och provtränar.
spel även i år. Några kan eventuellt erbjudas en plats i A‐lagstruppen.
Anders skall prata med Mårten om detta.

Fördes upp Planerat klar

Spelaravgiftsskulden följs upp före sommaruppehållet.
[2015‐05‐13]: Beslut: 24 ksek är budgeterat som spelaravgifter och
styrelsen accepterar att denna post inte höjs pga. att det är fler
spelare i herrlaget nu än budgeterat. Herrlaget fortsätter att ”arbeta
in” denna kostnad genom att bl.a. bedriva försäljning på
hemmamatcherna. En ny avstämning görs under augusti.
[2015‐08‐26]: Pelle kollar vad man tjänat in till dags dato. 30/9
regleras kostanden.

Kartlägga situtionen med status gällande utbildning av lagledare och
tränare.

[2015‐04‐07] Framtagen samanställning skickas till respektive
lagledare och tränare för komplettering, verkar sakans information om
utbildningar.
[2015‐05‐13] Utskick gjordes 2015‐05‐06 svar inne 2015‐05‐25.
[2015‐08‐26] Cecilia följer upp med ledarna. En ledare per
träningsgrupp och år gäller fortfarande.
[2015‐08‐26]: Flera ledare har avisterat önskemål om att vi diskuterar
vad SAIF fotboll står för.

2015‐01‐07

Vilande
Anders H

stängd
Per Å, Peter Z

2015‐02‐25

Framtidsdag SAIF
Behövs det? Hur skulle det kunna genomföras? Diskussion! Vad är
fotbollssektionens ståndpunkt?
UNIK Bandy
Håkan Södergren från UNIK bandy skulle vilja träffa oss
(ungdomsledare) för att diskutera och utbyta erfarenheter gällande
ungdomsverksamheten och arbetet med breddidrott.
Övriga frågor om bl.a. samordning av träningstider, mm för att
underlätta för multiidrott är också av intresse för UNIK.

2015‐09‐30

Pågår
Cecilia O

2015‐04‐07

2015‐09‐30

Pågår
Göran K

2015‐04‐07
[2015‐04‐07] Göran pratar med Håkan för att få bättre förståelse för
vad han villprata om, föreslagen agenda. Därefter tar sektionen beslut
om fortsättning.
[2015‐05‐13] Har inte hunnit med detta, har prioriterats ner pga.
tidsbrist.
[2015‐08‐26]: Har inte hunnit med detta, har prioriterats ner pga.
tidsbrist.

Ansvarig

Status
Alla

2015‐02‐25
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.

Verkligt klart

stängd
Göran K

2015‐04‐07

Pågår

Uppdaterad:2015‐08‐31

AKTIVITETSLISTA
FOTBOLLSEKTIONEN

Aktivitet
Inramning Herrlagets hemma matcher
Det finns synpunkter på och funderingar runt inramningen av
herrlagets hemmamatcher på IP. Jag har bjudit in Daniel Moberg till en
diskussion runt detta.
Notering: Olika alternativ till att kunna få en bättre inramning till
hemmamatcherna diskuterades. Försäljning, nytt PA system, ökad
publik, närvaro från ungdomslagen är några saker.
Beslut: Under våren tar herrlaget ansvaret själva för försäljning, entré,
sekretariat. Utskick till alla medlemmar i SAIF sker via kansliet inför
varje match. Fotbollssektionen skall gå ut till ledare och be dom att
försöka ta med sig laget till någon av herrlagets hemmamatcher.

[2015‐05‐13] Inför hösten skall ungdomslagen bjudas in för att få
chansen att anordna försäljning, entré och sekretariat vid var sin
hemmamatch. Där alla intäkter från försäljningen går till respektive
lags lagkassa. Fotbollssektionen ansvarar för att detta kommuniceras
och planeras.
[2015‐08‐26]: Bollkallar & bollmajor 2016. Vinst går till lagkassan.

Riktlinjer SAIF Sponsring
Redogörelse för vad som gäller inom föreningen, förtydliganden
gällande Granebergstavlan.

Notering: Punkten hans inte med att diskutera. Information från Mats
Bejmyr och Magnus Andersson gällande Granebergsskylten mailas ut
av ordförande för att få beslut fatta på så sätt. Beslut noteras i
nästkommande protokoll. 2 per lag nästa år

Fördes upp Planerat klar

Verkligt klart

Status

2015‐05‐13

Stängd

2015‐05‐13

Stängd

Ansvarig

