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Dagordning 
US möte 
Datum: 2021-09-28 
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), Johannes van Lokhorst (JL), Nicke Andersson (NA), 
Sofia Öijdahl (SÖ) 
 
§ 65. öppna mötet som en träff i samverkan med studieförbundet RF-SISU Halland.  
 
§ 66. Uppföljningar 
Hälsa välkomna till nya ledamöter 
 
Vision 2025 
Har utfört arbete under året, startat upp i Derome och Tvååker. 
 
Lägret 
Snabb info om lägret, kommer mer sammanställning nästa möte. 
 
Ledare 
P06/07 behov av ledare. 
Linnea Gunnesson kliver in som ledare för F11 
Bollekis fyller på med engagerade föräldrar. 
Formulär om ledarkläder och utbildning har gått ut. 
F07/08 behov av ledare, ELP hör i styrelsen. 
 
Domare och funktionärer 
Domaransvarig är tillfrågad, 6 okt domarutbildning. Information gått ut till berörda lag. 
Funktionärsutbildning är på gång. 
 
Rekrytering 
Simon och Johan Törnäng, 10-11 skolor vill att HKV kommer och visar handboll.  
Visade upp streethandboll på handbollsdagen. 
 
Klirre klasshandboll 
Vecka.6 
 
Beachhandboll 
Planera i god tid, börja tidigare än föregående år förslagsvis innan jul. 
 
Behålla 
Johan Ringqvist och Mattias skriver ett protokoll 
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Ekonomi 
Lagkassor och riktlinjer hur dessa används, ex. cuper, träningskläder via TS, trivselaktiviteter.  
Matchkläder står klubben för. 
Laget tar initiativ 80% till lagkassan 20% till klubben och vice versa. 
ELP skriver ett förtydligande om lagkassorna som kommer ligga på ledarportalen.  
 
Träningsavgift har höjts rejält, ser en risk att barn inte börjar spela handboll om avgifterna är för höga. 
 
Egen budget/ekonomisk uppföljning 21/22 för att kunna utveckla och planera verksamhet. 
SH tar fram ett utkast. 
 
Det finstilta i medlemsbrevet – fråga från föräldrar vad som händer om man inte kan delta på event, 
om man inte får sålt alla lotter. 
 
Material 
Matchkläder och bollar är beställda. 
 
Årshjulet 
 
 
§ 67 Aktuella frågor 
Utdrag ur belastningsregistret, påminnelse har gått ut. 
 
USM 9-10okt, ta fram en lathund. Struktur på hur man arrangerar USM. 
Finns guide på svenskhandboll. EMP saknas, dispens skall sökas. 
MR hjälper till och letar upp en tävlingsansvarig.  
 
Nedan hanns inte med på dagens möte. 
Ledarportalen och dess lärgrupper 
Kost, doping, energidrycker, kosttillskott 
Lätt guide kosthållning 
Tipsa om boken 
Rutiner för träffar som vi har i arbetsgrupperna 
Representant beachrådet HF Väst 
Rutiner för utskick ledare 
 
Verksamhetsplan 2021/2022 
 
 
§ 69. Övriga frågor 
 
 
§ 70. Nästa möte –  
2021-10-19 kl 18.30 digitalt 
 
 
§ 71. Avslutning –  
LF avslutade mötet 


