SRG Himledalen ungdomssektion mötesprotokoll
Datum: 2018-04-05
Plats: Gunnevi klubbhus
Kallade:
Carl-Erik Carlsson (RGIF)
Helena Svensson (RGIF)
Joakim Conradson (RGIF)
Petra Karlsson (GIK)
Per-Erik Pettersson (GIK)
Carolin Nilsson (GIK)
Nicklas Andersson (SBK)
Per-Anders Bengtsson (SBK)
Vakant (SBK)

Närvarande:
X
X
X
X
X
X
X

1. Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer.

2. Kvarstående punkter/uppgifter från föregående möte.
Helena Vi hör på föräldramötet i skolan om det finns intresse att leda fotbollslekis i Rolfstorp.
Joakim Conradson och Andreas ”Aje” Andersson blir ledare för P7.

3. Inköp/ekonomi -frågor
Äldre lagen kostar mer för cuper, omfördelning av ”cup-pengar” ?
Beslut: Frågan om bidrag till deltagande i cuper har diskuterats i styrelsen efter att frågor uppkom på
ledarträffen. Det som beslutades är att nuvarande system med 2 500 kr per lag och år kvarstår tills
vidare. Därtill finns möjligheten att få upp till max 5 000 kr vid ett enstaka tillfälle under ungdomsåren
beroende på hur mycket som utnyttjats tidigare år.
Vår budget är tyvärr väldigt begränsad och medger inte att samtliga lag utnyttjar hela summan varje
år. Summan har bestämts med tidigare års utnyttjande i beaktande. Det blir således inte "pengar över"
när lag endast använder en lägre summa. För att kunna öka bidragen till cuper så måste detta
finansieras av ökade intäkter eller minskade kostnader inom andra områden. Vi vet heller inte hur vår
ekonomi utvecklas framåt varför det är svårt att bedöma möjligheten till sådana här bidrag i framtiden.
Våra tre föreningar har vid en jämförelse med andra föreningar i kommunen mycket låga
medlemsavgifter och när det gäller ungdomsfotbollen inga tillkommande träningsavgifter eller
liknande. Föräldrar till barn i ungdomsfotbollen har heller inga krav på sig att utföra arbetsinsatser eller
på annat sätt generera pengar till föreningarna eller verksamheten vilket också är fallet i många andra
föreningar.
Mot bakgrund av de förhållandevis förmånliga villkoren tycker vi därför att det är rimligt att föräldrar
ansvarar för att generera de medel som behövs för att deras barn skall kunna åka iväg på mera
omfattande cupäventyr än vad pengarna från föreningen tilllåter. För föräldrarna innebär det också att
de insatser som de utför verkligen kommer deras egna barn tillgodo och inte hela föreningen.

SRG:s policy reglerar inte hur lag får samla in pengar för aktiviteter. Vi förespråkar att detta bestäms i
samråd med föräldrarna. Vi ser också gärna att ansvaret för frågan delegeras ut till andra föräldrar än
ledarna eftersom de lägger ner ett stort och viktigt arbete med det fotbollsmässiga.
Calle

7-mannamål slitna på Gunnevi, förslag att vi skall köpa vändbara?
Calle kollar av med RGIF.

Jocke

Bortaställ för P15/16, endast tröjor/sockar.
Beslut att köpa in ett reservställ. Jocke kollar upp prisuppgift på Intersport och kontaktar ledare för
P15/16.

4. Fogis/Idrottonline
Fogis, en röra med kontaktpersoner och lag.
Det är städat och alla lagen har kommit in, Calle skickar in alla namn när han fått in papper utav
ledarna.
Nicke

Någon lathund/instruktion efterfrågades till Fogis.
Nicke knåpar ihop något.
Skillnad barn/ungdom i Fogis?
Barn 6-12år, ungdom 13-19år.

5. Utbildning
Calle

Grönt kort, dags för några ledare att repetera samt nya ledare som saknar.
Calle bokar in ett datum, som det ser ut blir det någon gång i april.

Nicke

Sport Competence, skall vi fortsätta/vänta?
Vi kollar upp hur länge vi har abonnemanget, sedan frågar vi ledarna om det är något som har använts.

6. Arrangemang
Calle

Matchdag, v.24 1/7 Grimeton, v.34 25/8 SRG Dam 13.00.
Calle kollar upp när alla lagens matcher blir satta och ser om vi kan få ihop en matchdag.

7. Information till ledarna
Nicke

Höra efter och kommunicera till ledarna när seniorerna lagt in alla sina matcher, även hösten.
Damlaget och alla seniorer har nu lagt in alla hemma matcher. Nicke kommunicerar ut detta till
ledarna.
Vad säger policyn om att ta betalt av föräldrar för cuper?
Vi har lusläst policyn och hittar inget om att man inte får ”ta betalt” för cuper.

8. Övrigt
Roller/områden i styrelsen?
Jocke
Kassör
Petra & Carolin
Arrangemang
Calle
Matchställ, utbildning, domare, fogis, inomhusträning
Nicke
Idrottonline, information, sekreterare
Helena
Fotbollslekis, skolkontakt.
Helena Fotbollslekis, boka planer, informera m.m.
Helena kontaktar alla inblandade i fotbollslekis och bokar planer m.m.
Ravelli, några lag var sugna på att sälja.
De lag som är intresserade kontaktar Nicke.
Höra med F7 om det är ok att F8orna ingår i träningsgruppen?
Det gick bra att F8orna tränar med F7orna. Anna i F9/10 kontaktar föräldrarna och stämmer av läget.
Perra

P15/16, ordna möte med seniorerna.
Perra anordnar ett möte mellan P15/16 och R/S seniorer.
Per-Erik skall prata med GIK seniorer.

9. Nästa möte
Torsdag den 24e maj 18.00 Gunnevi klubbhus.

