Protokoll/dagordning UngK-möte 23/2 2017 kl 19.00 i Oppunda
Närvarande: Anders, Therese, Patric, Jenny, Kricke, Pelle
Långsiktiga frågor
Fråga

Kommentar

Ansvarig(a)

Mottagning av nya som vill prova Behövs någon person som kan svara på frågor
och ta emot ev nya.
- strategi?
Den 6 april. Kräver en träning som inte kräver
Kricke
vuxna.
Finns det en rädsla för tävlingsmomentet?
Anders
Hur ökar vi tävlandet?
Tydlighet i veckobreven. Anders formulerar något.
Hur rekryterar vi fler ledare, fr.a. Har mailat ut allmänt om kursen. T mailar Maria
för yngre grupperna. Rabatterad och Anna.
nybörjarkurs för våra föräldrar.
Föräldramöte tidig vår?

Sociala aktiviteter för
sammanhållning under året?

Fika efter Sthlm city cup #3. Någon större aktivitet Trivselkommitté
i höst.
n? Pelle frågar.

Träningsverksamheten
Fråga
Hur säkerställer kvalitet i
utveckling/progression av de
ungdomar vi nu har i grupperna

Kommentar
Tisdagarna: samordna skjuts genom någon
plattform.
Torsdagarna: A+P fixar övningsschema. Kr+P
lägger grön-vit, A+SH fixar övningarna. Viktigt att
mobilisera uppföljare för gr 3 o 4.
Uthängningsschema för gubbarna

Ansvarig(a)
Pelle

Underlag
 hur vi ska nyttja Majro-skogen på torsdagar
 Göra en plan för alla gånger 20/4- bara 5 ggr. Börja v 13? Förslag på
rullande schema för ansvar varje torsdag i varje grupp. Uppföljningsfokus på
de små på torsdagar.
 “kräva” att föräldrar är med som ledare - hur går vi vidare med det?
 teknikträningssamarbetet på tisdagar (gr 1-2)
 förslag: rullande schema på skjuts/uppföljare - hur många tror vi kan vilja
deltaga?
Praktiska frågor
Fråga
Kandidater för UTU och BTU
2017?

Kommentar
UTU: Christopher, Patric och Jenny
BTU: Maria, Anna och Stefan N

Information om 13-14 träffen.
29/3 18.00-21.00 Med i Josses
arrangemangsplanering.

Enskede IP - Kunskapsskolan

Fikalista torsdagar från och med Är på gång. Måste ange för Jörgen vilka som är
aktiva i 1 och 2
30/3. Är det under kontroll?
Vem kan ta på sig att kalla till de Bordläggs
prioriterade tävlingarna samt se

Ansvarig(a)
UtbK

Pelle
Jörgen

till att alla blir anmälda?

Övriga frågor
Therese

Lokalbokningen avboka och boka
Prio-tävlingar - vem kallar vilka

Bordläggs

