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Minnesanteckningar från Ledarmöte
Datum:

Plats:

2015-10-01 18:00-20:30
Namn
Göran Karlsson
Cecilia Olsson
Peter Zetterling
Anders Hansson
Nicholas Wallin-Nastaj
Carina Ekström
Urban Simu
Pelle Holgersson
Thomas Nilsson
Magnus Andersson
Magnus Ejerblad
David Gharibashvily
Ulf Sisell
Petter Hansson
Michell Julin
Ronny Printzell
Eric Cato
Malin Melin
Kenneth Nilsson

Pavven
Funktion
Ordförande
Vice Ordförande
Dam
P00
U15
F00, F01
F02
P03
P03
F03
P04
P04
F04
P05, P08, F08
F05, F06
P06
P06
P07

Närvarande
X
X
X
X
Del av tid
X

Ej närvarande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

#

Ärende
AGENDA

Ansvarig

1

Allmän information

Göran

2

Fotbollens riktlinjer

Cecilia

3

Fördelning träningstider period 3

Göran

4

Övriga frågor

Alla

1

Allmän information
Nya policys kommer ut på remiss från huvudstyrelsen
Drogpolicy, trafikpolicy och sociala medier policy.
Skickas till alla fotbollsmedlemmar i SAIF för remiss under
oktober, remisstid 14 dagar

Kansliet

Påbörja arbete med en översyn av SAIFs verksamhetsidé
framtagen 2007. Arbetet påbörjas i huvudstyrelsen med stöd av
SISU.

Ordförande
SAIF

Nya ledamöter efterfrågas:
 Ledamot P 5 manna

Alla

Notering
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#

Ärende
 Ledamot Material
Hör er för i tränarleden och bland föräldrarna i era respektive lag
om intresse finns att engagera sig i föreningens fotbollssektion.
Intresserade kan kontakta Göran för vidare information.

Ansvarig

Fadder för uppstart av nya lag 2016
Fotbollssektionens styrelse föreslår att en fadder skall utses för
2016 års uppstart av nya lag med -09:or. Faddern skall vara en
mer erfaren ledare med erfarenheter från uppstart av lag. Förslag
diskuterades och fler olika varianter kom på tal. För 2016
beslutades att vi börjar med att utse en fader samt att en
checklista tas fram som stöd för ledare för ett uppstartslag.
Ledare ombeds skicka material som kan vara till nytta för en
checklista, material mailas till Göran som sammanställer
materialet.

Alla

Utbildning av tränare & ledare, 2016
Fotbollssektionen anser att utbildning av ledare och tränare är
viktig och bör prioriteras redan från början vid uppstarten av ett
nytt lag/åldersgrupp. SAIF står för deltagaravgiften. Riktlinjerna
inom SAIF är att en ledare/tränare per träningsgrupp går en
utbildning per år. Intresset för fotbollens nya grundutbildning,
Diplom C (tidigare Spela, lek och lär samt Avspark) är stort. Det
finns även intresse för idrottsskador.
Cecilia kontaktar Upplands fotbollsförbund och beställer en
utbildning Diplom C till vintern/våren 2016. Utbildning är 1+1
dag. Mer information gällande utbildning finns på
http://fogis.se/tranare/svffs-tranarutbildning/

Cecilia

Ansvarig ledare fotbollslekis, 2016
Fotbollssektionens styrelse föreslår att en erfaren ledare utses
som huvudansvarig för fotbollslekis nästa år. Det är våra
ungdomar som fungerar som ledare och dom behöver en tydlig
ledning av någon erfaren ledare. Risken om detta inte genomförs
är att kvaliteten på fotbollslekis blir för låg och att vi får en
motverkande effekt, dvs. att barnen INTE vill spela fotboll. 2015
hade vi ca: 80 anmälda barn.

Göran

Gemensamt förråd Graneberg
Ett gemensamt materialförråd kommer att finnas på Graneberg
nästa år. Tanken är att på sikt kunna utnyttja det på ett sådant
sätt att vi skall kunna optimera materialanvändningen. En fråga
ställdes tillmötesdeltagarna gällande lämpligt material att börja
med. Stegar, pinnar, koner, matchvärdsvästar ansågs vara
lämpligt att starta med.

Ulrika &
Tobias

Notering
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Ärende
Herrlagets fadderarbete
Utfallet av herrlagets fadderarbete diskuterades. Det är inte så
många lag som fått besök. Kanske kan seniorspelarnas uppdrag
göras tydligare? Göran skall ta upp det med Pelle för att se hur vi
kan göra nästa år för att bli bättre.

Ansvarig

Fotbollsnytt
Mötet gillade utskick av fotbollsnytt som påbörjades i våras.
Format och frekvens är bra och vi bör fortsätta med under nästa
år också.

Cecilia

Laget.se
Laget.se har uppdaterats mer frekvent sedan Maj i år med fokus
på större nyheter och positiva saker som sker runt och i
föreningen. Mötet tycker att det bör fortsätta och att en
uppdaterad hemsida är bra. Göran fungerar som webmaster för
SAIF och fotbollssektionens sidor. Om någon vill lyfta information
dit, kontakta Göran. Samtliga ledare uppmanas att använda
laget.se för sina respektive trupper. Om utbildningsbehov
föreligger så kan Göran vara behjälplig.

Göran

Göran

Föreningens ekonomi
Budgeterat resultat 2015 är 218 Ksek, prognostiserat resultat
ligger runt 100 Ksek. Några huvudorsaker: Lägre LOK stöd, högre
materialkostnader, driftstöd Graneberg, kanslikostnader.
2

Fotbollens riktlinjer
Fotbollssektionen föreslår att gällande riktlinjer för
ungdomsverksamheten skall ses över och uppdateras. Det är 3-4
år sedan detta gjordes senast.
Grupparbete genomfördes där gällande riktlinjer diskuterades
och där styrkor/svagheter noterades.
En arbetsgrupp bildades. Denna arbetsgrupp har fått i uppdrag
att arbeta fram och föreslå uppdateringar av gällande riktlinjer.
David Gharibashvily (P04) utsågs som sammankallande för
gruppen som ska ta fram ett förslag till uppdatering. Ulf Sisell
(F04) och Michel Juhlin (F06) ingår också i gruppen.
Fler personer/ledare är välkomna till gruppen som kommer att
jobba ett par kväller under hösten. Anmälan sker till
David.Gharibashvily@presenta.se
Cecilia kontaktar SISU Idrottsutbildarna för att få stöd i arbetet
med att ta fram en ny spelarutbildningsplan.

David

Vid nästa ledarmöte den 19/11 skall en delavstämning göras för
arbetet med riktlinjerna. Nya riktlinjer skall gälla fr.o.m. 2016

David

Cecilia

Notering
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Ärende

Ansvarig

Magnus Ejerblad föreslog att vi skulle ta fram en riktlinje som
beskriver SAIF´s spelidé, vilken typ av spel skall vi lära ut?
Förslaget gillades av mötet och Magnus åtog sig att ta fram detta
dokument, som skall presenteras vid nästa ledarmöte den 19/11.

Magnus E

Övriga frågor
Bifogar höstens kalendarium

Notering

Information hålltider hösten 2015
2015-10-01
Ledarmöte: arbete med riktlinjer samt träningstider period 3.
V41
Inventering material och materielbehov
2015-10-15
Bokslut september klart
2015-10-28
1:a budgetutkast från sektioner
2015-11-05
Huvudstyrelsemöte – Budget
2015-11-19
Ledarmöte: redovisning grupparbete riktlinjer samt budget 2016
2015-11-24 19:00
Budgetmöte med medlemmar, separat inbjudan fån kansliet.
2015-12-08 18:00
Jultallrik, separat inbjudan fån kansliet.

