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Dagordning 
US möte 
Datum: 2021-10-19 
Plats: Klubban 
Start: 18.30-20.00 
 
Kallade: EvaLotta Petersson (ELP), Lisa Fallhagen (LF), Simon Aulén (SA), Sebastian Hedberg (SH), 
Tobbe Svensson (TS), Johannes van Lokhorst (JL), Nicke Andersson (NA) 
 
§ 65. öppna mötet som en träff i samverkan med studieförbundet RF-SISU Halland.  
 
§ 66. Uppföljningar 
USM 
Bra arrangemang, allt har funkat bra. Positivt utåt. Tobbe, Karro och Nicke på plats hela helgen. 
Tävlingsledare på plats hela tiden. Bra med dam och herr matcher emellan på dagarna. Drog publik. 
Karro har gjort en pärm över hur man hanterar denna typ av arrangemang. Vad händer när vi ska ha 
USM?  
 
Enda nackdelen att Tobbe fick för lite tid med laget innan pga att arrangemanget tar mycket tid. 
Fortsätta jobba med strukturer och grupper för denna typ av arrangemang. 
 
Eventuellt möjligt att anordna steg 3 USM för killar. Ryktet säger att vi har tackat nej till steg 2 för killar 
pga brist på hall.  
 
Utdrag belastningsregister 
 
Vision 2025 
EvaLotta kollar om senaste versionen av dokumentet skickats ut. Om inte så skickas det ut så snart 
som möjligt. 
 
Simon träffat Kent pratat om hur det ser ut underifrån i klubben. Hur ska vi göra för att täppa igen hålet 
från 14/15 år upp till senior? Behållagruppen och Kent diskutera.  
 
Lägret 
Inget att rapportera. 
 
Ledare 
Nästa ledarträffar.  
Mån v 45 - styrelsen informerar. 
Mån v 4 (2022) - H&L uppdelat på grupper från 16.30. 
Inbjudan kommer. Krav på minst en per lag. 
 
Domare och funktionärer 
Domarutbildning för 2006/2007 genomförd. Får döma upp till 13 år. Iom att vi inte har någon ansvarig 
får vi inte reda på när distriktsdomare inte är tillsatt. Behöver tillsätta domaransvarig för att få reda på 
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när distriktsdomare inte dyker upp. Förbundet har samma problem som vi har vad gäller domare, dvs 
det råder stor brist. Jobbar på att utse domaransvarig, US och styrelse tittar på frågan. 
 
Balansgång mellan att tillsätta domare till matcher och att inte belasta ungdomarna för mycket. Fråga 
Jasmin Kliko om han kan engagera sig, inspirera.  
 
EMP-utbildning i Varberg, i nuläget 6 st anmälda. Börjat på skrivelse till förbundet om att det i vissa 
hänseenden (vidareutbildning) är för höga krav.   
 
Rekrytering och Klirre klasshandboll 
Gustav Eklund och Julian Sjögren närvarade på första besöket på påskbergsskolan. Försöker 
involvera U-lag, herrlag, damlag.  
 
Klirre - Arenan är bokad vecka 6. Herrarna har match på lördagen. Plan att damerna kan närvara på 
lördag och herrarna söndag.   
 
Bokat idrottshallen mån och ons under höstlovet - prova-på-handboll.  
 
Beachhandboll 
Dags att börja planera snart. Blir stor skillnad om Roth inte är med. Behöver ersättas. Simon tar över 
ansvaret.   
 
Behålla 
Sammanställa tankar och idéer från möten. Punkten har delvis behandlats under Vision 2025. 
 
Ekonomi 
Lagkassor - vad får de användas till. Upp på ledarportalen. 
Ekonomi kommer diskuteras på ledarmötet. Öppna upp för möjlighet att skicka in frågor i förväg. Info 
om detta läggs förslagsvis med i anmälan inklusive vart man skickar frågorna. 
 
Material 
Material till de yngre grupperna har kommit i form av streetbollar.  
Minihandbollsplaner har tillkommit i Mariedal. Jagar nycklar i Tvååker till tjockmatto.  
 
Bollar till de äldsta tjejerna, har ingen att ta över från. Behöver 5 bollar till.  
Tejp mm tar vi med Roger.  
Västar, koner mm är också påväg.  
Saknas matchställ till de yngsta grupperna men de är påväg. 
 
Årshjulet 
Simon har det och skickar det.  
Inventering bör göras i slutet av säsongen och ny beställning läggas innan sommaren.  
 
§ 67 Aktuella frågor 
 
Ledarportalen och dess lärgrupper 
Vi ska använda denna. Fastställa rutiner. I nuläget varvar vi mail med utskick via ledarportalen. 
Vi behöver se till att lärgrupperna är uppdaterade. 
 
Material värdegrund 
Material som ligger på ledarportalen som lagen kan jobba med. Informera om att detta material finns 
tillgängligt.  
 
Kost, doping, energidrycker, kosttillskott 
Lite gråzoon avseende energidrycker. Kan ev vara värt att fundera kring.   
 
Lätt guide kosthållning 
Efterfrågat lätt guide till kosthållning. Bör vara en del i den normala utbildningen vi erbjuder våra 
spelare/ledare. EVentuellt kan SISU bidra. 
 



Rutiner för träffar som vi har i arbetsgrupperna 
Skicka in träffar när vi är fler än 3 ledare till kansliet. 
 
Representant beachrådet HF Väst 
I dagsläget är Lisa Fallhagen representant. 
 
Ledare för äldsta killarna och tjejerna 
Behöver hitta långsiktiga lösningar till vår äldre grupper. Akademitänk. Titta på detta, skapa plan för 
hur det ska se ut framåt.  
 
Verksamhetsplan 2021/2022 
 
 
§ 69. Övriga frågor 
Information - Samarbete med Halmstad i SkadeviCup F14 - kul. 
 
Kommer info om hur Yvonne ska ersättas. Tillfällig lösning tills vi hittar ersättare. 
 
Utbildning  
Plan för hur vi vill utbilda ledare. Hur många per år? Börja fila på en excel-fil över vilka utbildningar 
man har och när man behöver vissa steg.    
 
 
§ 70. Nästa möte – 9/11 Fysiskt alt digitalt 
 
 
§ 71. Avslutning –  
 


