
 
 
HK Varberg  Falkenbergsgatan 5  432 51 Varberg 
Tel. 0340-809 59  E-post: kansli@hkvarberg.se 

 
 
Dagordning 
US möte 
Datum: 2021-08-24 
Plats: Digitalt Teams möte 
Start: 20.00-21.00 
 
Kallade: EvaLotta Petersson (ELP), Mattias Roth (MR), Lisa Fallhagen (LF), Simon Aulén (SA), 
Sebastian Hedberg (SH), Tobbe Svensson (TS) 
 
§ 65. öppna mötet som en träff i samverkan med studieförbundet RF-SISU Halland.  
 
§ 66. Uppföljningar 
 
Vision 2025 
Arbetet fortsätter i Plan 2021/2022 
 
Lägret 
135 anmälda. Sista anmälan: Onsdag 25/8.  
 
Ledare 
Ledarträff 1: 3/9. Info från lite allt möjligt, MR återkommer.  
P06-07 behöver ledare 
F07 behöver ledare 
Några nya ledare kommit in i några grupper, roligt! 
 
Domare och funktionärer 
MR och SA kommunicerar med Yvonne om hur och när utbildning blir och helst i Varberg. MR och SA 
ser till att de kommer ungdomar och föräldrar till utbildning. MR kollar med Lunkan om han kan hjälpa 
till och vara domaransvarig. MR tillfråga äldre ungdomar och seniorer om de vill vara domare.  
 
Rekrytering 
Hand the ball-aktiviteter sommaren.  
Cajsa har hand the ball utbildning.  
Kommunen uppskattat konceptet och vill att de ska vara återkommande på torsdagar och fredagar.  
Handboll NU, 3-11 september 
Skicka in skolbesök till HF Väst för att få ersättning. US tycker att vi ska ge ersättningen till ledarna 
som håller träffarna.   
 
Klirre klasshandboll 
Februari planeras för arrangemanget.  
Datum strax klart, önskar helgen v. 6, 12-13 februari.  
 
Beachhandboll 
Punkt kvarstår 
 
Behålla 

mailto:kansli@hkvarberg.se


Finns arbetsgrupp och förslag på hur föreningen ska gå vidare. MR har färdigt dokument som ska 
delas med ledare, US och styrelse. Gruppen fortsätter träffas, MR rapporterar från gruppen.  
 
Ekonomi 
Vad gäller med gymkort? Finns inga gymkort till ungdomar.  
 
Material 
MR och SA har inventerat alla matchkläder.  
Inventering av material gjord, inköp och önskan gjord. Inväntar leverans.  
Mycket lyckad satsning med varsin bollsäck, endast 1 boll borta och den sitter fast i en hall.  
Det vill vi ha i framtiden.  
 
Årshjulet 
Kolla igenom varje möte 
 
 
§ 67 Aktuella frågor 
 
Verksamhetsplan 2021/2022 
 
 
§ 69. Övriga frågor 
 
Handbollens dag/Handbollens vecka 
4-11 september, 11/9 september handbollens dag  
 
 
§ 70. Nästa möte –  
28/9 kl.20.00.  
 
§ 71. Avslutning –  
 


