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Mötespunkt

Ansvarig

Gruppindelning inför säsongen*: förslag gicks igenom och de
enskilda grupperna fördelar ansvaret för vem som gör vad.
Fredrik Hagel och Lisa Holmqvist tillfrågas av yngreledarna.
Torsdagar: Bosse, Rolle och Hugo är vidtalade för utsättning
även i år. Intagning organiserar ledarna själva.
Övningar finns i inre rummet och behövs inventeras för att
kunna återanvända.
Komplettering med övningar som saknas kan göras inom
gruppen men Pelle kan bidra också. En kort utbildning i
banläggning kan ordnas på yngre gruppen initiativ. Ge förslag
på datum (gärna en torsdag).
Juniorgruppen kommer att köra egna pass anpassat för deras
förutsättningar på torsdagar.
Fikalista för torsdagar: 8 st torsdagar gäller det. Patric tar på sig
fikalistansvaret. Använda gmail lista för att få ut information
eller använda IOL funktionen? Skickas även till Pelle Bengtsson
inför påsktävlingen
Checklista för vad som krävs för att ha hand om fikat bör tas
fram för att ha som lathund. Förslag är att de föräldrar som inte
”gör annat” ska ha hand om detta. Pelle F intervjuar Jörgen för
att få fram mängder osv.
13/6 ska vara en torsdag m aktivitet.
Externa aktiviteter: vad behövs för att få med personer som
inte har erfarenhet av hur tävlingar fungerar. Hur fångar vi de
som är nya för tävlingar och hur får vi ut dem (skjutsa,
samordna bilåkning). Kalla till föräldramöte.***
Återinföra ”anmälningspärmen” för att kunna få fler att anmäla
sig. Jag vill springa, jag anmäler mig själv, jag behöver hjälp att
anmäla, jag behöver skjuts ska in i pärmen. ***
Kommunikationspolicy för hur ledare skall informera. Externa
aktivitet, hemsidan, all info i kalendern. Kalla till
föräldramöte.***
Västar: inventering: Pelle, Anders ger bort sin, Stefan, Maria,
Patric har minst en, Tobias vill ha, Fredrik vill ha, Lina vill ha,
Carina vill ha. Beställdes 8 st saknas 2 st. Bra om vi beställer så
att alla som är ledare har.
Kläder: Patric overaller ev ny beställning ca 10 st kan vara bra
att få ihop. Även västar i den beställningen. Tas upp på
föräldramöte.***
Påsklägret; matlagning ska ske i matlagningsgrupper. Tydliggör
kostnad för bil i PM.
Teknikträningar på tisdagar enligt samma upplägg som tidigare.
Den träning som ger mest utveckling. Ska vi behålla tisdagar
eller ska vi ta annan dag? SCC stoppar vissa onsdagar. Det kan
bli olika från vecka till vecka.

Gruppledarna för den äldre och
den yngre (samordnar?) **
Pelle
Den yngre gruppen (vem
sammankallar?)**
Den yngre gruppen (vem
samordnar?)**
Pelle kan bidra
Anders
Patric med hjälp av Maria för
rätt listor

Pelle

Pelle lägger in i kalendern
Ledarna för den yngre gruppen
informerar på lämpligt sätt
(vem samordnar?)**
Lina

Ledarna för den yngre gruppen
tar fram rutiner (vem
samordnar?)**
Patric

Patric

Stefan
Äldre gruppen samordnar
internt

Klädloppis – prylbyte - info behövs. ***
SISU 10.000 kr – inköp av nya kompasser 4200 kr. 5800 kr finns
kvar: sponsrar vi så ungdomar betalar 500 kr för Vårtrippeln
finns ca 2968 kr kvar. Trivselaktivitet diskuteras senare.

Vem ansvarar för att en sådan
blir av? **
Carina ang. info Vårtrippeln
Nästa möte (förslagsvis vecka
24) vad gäller trivselaktivitet.

*)

Gruppindelning på träningar
Grupp

Ledare

Deltagare (årgång)

Nivå på övningar

Juniorgruppen

Anders

-2002

13-16

Stefan, Carina, Pelle
(=samordnare)

2003-2006

Gula gruppen

Fredric Hö, Fredrik He,
Tobias
Maria, Martin, Fredrik
Ha, Lisa H
Lina, Patric

2007-2008

Egna svarta. Ev
samarbete med 13-16
från och till?
Violett, orange och gul
att tillgå från samma
plats
Gul, vit och grön att
tillgå från samma plats

Vita gruppen
Gröna gruppen

2009-2010
2011-

**) Det är bra om någon känner sig manad till att agera samordnare så att saker blir av. Pelle kan
svara för samordningen mellan de äldre grupperna medan någon får ta på sig att driva samordningen
mellan de yngre.
***) Bra att sätta datum för ett föräldramöte för att avhandla 1) hur extern aktivitet funkar (inkl
Eventor och anmälningspärmen) 2) hur vi informerar på hemsidan 3) klubbkläder
(byte/loppis/nybeställning)

