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Tid: 4 aug 2014
Plats: Hemma hos Jörgen Lindahl, Lindersvägen 19, Lövnäs.
Närvarande: Mathias Fransson, Håkan Gidebratt., Jörgen Lindahl, Peter
Läth och Jakob Rubenson.
Sekreterare: Jakob Rubenson
Justerare: Jörgen och Peter
1.Föregående protokoll
Föregående protokoll diskuterades och följande beslut togs:
Sportgruppen
Jörgen tar kontakt med Fredrik W om ber han kalla till ett möte i början av
hösten. Syftet är att börja prata spelidé och arbeta med kommunikation
och samverkan mellan lag.
Medlemsrekrytering
Vi beslöt att inför nästa år diskutera ännu enklare medlemsformer och
medlemsavgifter. Jakob publicerar medlemsavgifter på webben och i
medlemsutskick.
Mer publik på A-lagsmatcherna
Mathias pratar med alla ungdomsledare om deras roll i att locka
ungdomsspelare till A-lagets matcher.
Jörgen och Håkan bokar ett möte med A-lagsledningen för att diskutera
hur A-lagsspelarna kan jobba internt för att öka intresset för A-laget.
Håkan tar fram en skylt med A-lagets matcher till ledarrummet.
Jakob och Peter fixar så att A-lagets matchschema syns på TVn.
Tjejhockey
Vi beslöt att annonsera internt efter någon som vill jobba med tjejhockey.
Målet skall vara att under året:
• öka andelen spelande tjejer i föreningens ordinarie lag
• Ha 1-2 träffar för tjejer som vill prova hockey

2.Arbetsformer för styrelsen
Fler ledamöter
Styrelsen behöver utökas med minst en person. Gruppen behöver
förstärkning inom sponsorjakt och ekonomi. Jörgen kontaktar en förälder
som sagt sig vara intresserad av att sitta i styrelsen.
Vi beslöt att vara med på Värmlands Idrottsförbunds träningsläger för
styrelser den 11-12 oktober.
Styrelsemöten under hösten:
11/10, 11/11, 11/12
Ansvarsområden inom styrelsen
• Verksamhetsutveckling – Peter Läth
• Sponsring – Jörgen Lindahl
• Ekonomi - Vakant
• Profil/marknad – Håkan Gidebratt
• Information – Jakob Rubenson
• Cuper – Vakant (Therese Svoren arbetar med detta)
3.Budget
Vi diskuterade budgeten och beslöt att den skall kommuniceras en en
något enklare form via hemsidan tillsammans med årsmötesprotokoll och
årsberättelsen.
4. Bauer Demodag 22 augusti
Peter informerade om Bauers demodag.
5. Föreningsdagen den 31 augusti
Nu i veckan skickar vi ut inbjudan till föreningsdagen den 31 augusti. Vi
kommer behöva förbereda möten i smågrupper samt den stora
dragningen.
Ideer för småmöten
Materialare: Se över så att utrustning och material finns hos rätt lag.
Lagledare: Sponsring, intern och extern kommunikation, kommiteearbete
Tränare: Kommunikation mellan lag, gemensamma träningar
Cafeteria: Hur sköter vi cafeterian 2014/2015
Ideer för stormötet
Talare: Jörgen, Tim, Anders W
Avtackning personal och styrelsemedlemmar som slutat
Visa upp alla lag och ledare
- här kommer vi tillsammans behöva hitta på några saker till.
Medlemsutskick skickas tisdag 5 aug.

6.Cuper
Den första cupen är Nordic Youth Trophy i september. Team 02 ansvarar
för allt praktiskt. Jakob kontaktar Magnus Uddgren och kollar att laget
börjar jobba.
Jörgen pratar med Therese om att få ut information om cuper, datum och
ansvariga lag. Informationen publiceras på hemsidan så snart vi har den.
Vi diskuterade att vi i vår plan har tvådagarscuper för lag in åldersgrupper
där vår egen policy inte godkänner övernattning. Idag måsta man vara
född 03 eller tidigare för att få sova borta på cup. Vi beslöt att fortsätta
diskutera detta via mail. Jakob kollar upp Färjestads regler.
7. Föreningsprofilen
Det förslag Peter tagit fram är bra. Vi beslöt att så snart som möjligt
informera om möjligheten till ett gemensamt inköp av damasker för alla
ungdomslag.
8. Istider
Styrelsen informerades om att vi inför säsongen fått 4 extra pass av
kommunen att dela med konståkningen. Konståkningen har lördag
morgon, vi har söndag morgon och kväll och vi delar på lördag kväll.
Eventuellt har kommunen nya ideer kring detta. Jörgen kontaktar Peter om
detta.
9.Beslut om anställning av kanslist
Styrelsen beslöt att Jörgen går vidare med anställningen av en namgiven
kanslist. Vi hoppas att denne skall kunna arbeta heltid under
vinterhalvåret.
10. Beslut om att Hammarö HC skall ansöka om deltagande i
Hammaröbingoallians med spel hos Idrottensbingo Skoghall.
Föreningen ansöker om ett insatsbelopp på 1.500.000:- per år för åren
2015,2016 samt 2017.Till föreningens representant i
Hammaröbingoallians valdes Jörgen Lindahl
11. Genomgång sportslig verksamhet U-lag
Mathias informerade om planerna för säsongen. Team 03, 04, 05 är
anmälda till 2 serier resp. 2 poolspel. Team 02 är anmälda i två serier där
vi i den ena bara spelar bortamatcher för att spara istid.
Det verkar som att många underåriga spelare, som vi föreslagit, flyttar ned

till jämnåriga kamrater. Det betyder också att några ledare byter lag. Vi har
idag ledare i alla ungdomslag.

Vi diskuterade ett förslag att ta fram piketröjor till alla ungdomsledare.
Mathias och Peter kollar antal resp. pris.
Vi behöver lägga upp information om hur man gör om man som 07:a vill
prova hockey. Jakob kollar med Nina.
Vi behöver ordna ett informationsmöte för föräldrar med 07:or. Peter tar
fram ett utkast till dokument som kan delas ut till nya föräldrar.
12. Genomgång marknadsaktiviteter/sponsorarbete
Arbetet med att locka nya sponsorer är en prioriterad aktivitet för året. Vi
behöver alla hjälpas åt med detta.
Jörgen tar fram en lista på befintliga sponsorer, en lista på de han
kontaktat samt en prislista för det vi har att erbjuda.
Prislista samt nuvarande sponsorer publiceras därefter på webben.
13. Övriga ärenden
Peter Läth funderar vidare kring alla önskemål som finns kring
anläggningen. Jakob lägger upp en lista på Google drive där vi kan samla
önskemål och ideer.
Vi behöver bli mer transparanta mot medlemmarna. Vi börjar med att
publicera:
- protokoll från alla möten.
- budgeten inkl förklaringar på vissa poster

Vid protokollet

Jakob Rubenson

Justeras

Jörgen Lindahl

Peter Läth

	
  

