Anteckningar fört vid möte med
styrelserna i Skällinge BK, Rolfstorps GIF
och Grimetons IK tisdag 2 april 2019 kl
19.00 på Skällinge IP
Närvarande: Lennart Johansson, Camilla Bengtsson, Per-Anders Bengtsson, Niclas Andersson, Ingvar
Andersson, Niclas Bellmyr, Carl-Eric Carlsson, Mats Olsson, Ove Svensson och Pia Andersson
Ungdomssektionen.
I ungdomssektionen ingår under 2019: Niclas Andersson, Per-Anders Bengtsson, Kristian Pernevill,
Carl-Eric Carlsson, Helena Svensson, Joakim Conradsson, Pia Andersson, Petra Karlsson och Carolin
Nilsson.
Träningssgrupper 2019: F7, F8/9, F10/11, F12/13/14, P7, P8/9, )10, P11/12, P13/14/15. Plus
Fotbollslekis på alla 3 anläggningarna. Just nu finns det inga ledare till gruppen P8/9.
Skällinge BK/Niclas fortsätter att administrera LOK-stödet för alla ungdomar.
Sektionen är aktiva i kontakten med SISU och anmäler olika evenemang och aktiviteter.
Man försöker hitta en mentor till ledarna. Man har varit i kontakt med Kristian Näslund.
Damfotboll
I år har det skapats en ”sektion” som består av Klas Rolofsson, Stellan Klasson, Camilla Bengtsson,
Iren Frejmo, Ingvar Andersson och Evelina Ljungfalk.
Laget spelar i år i Div 3 Halland och ränas i år av Stefan Bengtsson och Johan Helgesson. Första
matchen spelas 12/4.
Man planerar att ta fram ett ”matchblad” där man kan köpa ”matchbollar och annonsplats”.
Halltider
Ingvar har ansökt om tider i Rolfstorps Idrottshall säsongen 2019/20.
Har sökt 2 timmar tisdagar, 1 timme onsdagar och 1 timme torsdagar. Sedan finns det säkert
möjlighet att hyra dag för dag till hösten.
Medlemsavgifter.
Ledarna kommer att dela ut en lapp med alla tre föreningarnas medlemsavgifter och
bankgironummer. Avgiften skall vara inbetald senast 31 maj.
Niclas gör en avstämning och skickar ut till Lena, Ingvar och Mats, som sedan återkopplar till Niclas.
Om ungdomssektionen ökar sina kostnader i framtiden skall det finansieras med medlemsavgifter
och föreningarnas centrala kassor. Ungdomssektionen/ledarna kan inte tänkas sig att vara delaktiga i
upptagning av eventuella ”träningsavgifter”.
PantaMera
Förra året kom SRG Himledalen på 19:de plast i Sverige,. Vilket innebär att vi fick ta del at extra
bonuspengar (de 25 bästa ).
Vi kör på i år som vi gjort tidigare år.

Övrigt
• Nya mått på mål
Det har kommit nya regler om hur stora målen skall vara vid 9-manna fotboll. Vi avvaktar information
från HFF.
• Policy senior-/ungdomsfotboll
Frågan om hur vi skall få ungdomar att gå vidare till seniorfotbollen diskuterades. Vi konstaterade att
en av förutsättningarna för en ”smärtfirare” övergång kräver en bra kommunikation mellan
seniorfotbollen och ungdomsfotbollen.
Beslöt att Ingvar skall sammankalla en grupp av ledare/funktionärer som skall diskutera hur vi skall
jobba för att överbrygga klyftan mellan ungdoms- och seniorverksamheten

Vid pennan
Ingvar Andersson

