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Dagordning 
US möte 
Datum: 2021-11-09 
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 
 
Utdrag belastningsregister - ej avhandlat 
 
Ledarmötet 211108 
Diskussion angående medlemsavgifter och träningsavgifter. Generellt anses de vara dyra, speciellt 
från ett inkluderande perspektiv. Faktum är att vi har väldigt få aktiva medlemmar med 
invandrarbakgrund. Frågor att fundera kring: 
 
Är vi en klubb som behöver locka medlemmar iom att vår sport generellt sett är liten i staden? 
Eller är vi en premieklubb som därav kan ta ut högre medlemsavgift ex som BoIS eller WIC? 
Vilket ansvar har vi som stadens enda handbollsklubb? 
 
Årshjulet 
Går igenom årshjulet och vad som är på gång. Nästa del är lotter. Eventuellt tema träningar under 
jullov. Julavslutning och julklappar? 
Julavslutning, spela matcher killarna mot tjejerna. Preliminärt datum 20/12. 
  
Vision 2025 
Inget att rapportera 

Lägret 
Inget att rapportera 

Ledare 
Återkoppling ledarträff - se ovan 
 
Utbildningsstege - påbörjat arbete 
 

Domare och funktionärer 
Ang EMP så ska det i fortsättningen räcka att gå vartannat år. Speciella omständigheter inför denna 
säsong, stort nytt förbund och få spelade matcher förra året.  
 

mailto:kansli@hkvarberg.se


Rekrytering 
Kontakt med kommunen måste bli bättre. Kommunen har tagit på sig att de va sega vad gällde tider 
för höstlovshandboll. Inte tid att marknadsföra.  
 
Mån 14 st i åldrarna 2010/2011 Karl och Valter från 2006/2007 höll i passet. 
 
Ons 28 st i åldrarna 2008/2009 Peter Sörling och Gustav Eklund. 
 
Skolbesök med representanter från dam och herrlagen. Går väldigt bra och positiv respons från 
skolorna.  
 
Fokuserar på åldrarna som ska vara med i skolcupen.  
 
Diskussioner om kompisveckan. Alla får ta med sig en kompis.    
 
 
Klirre klasshandboll 
Mer återkoppling nästa möte, har möte i veckan.  
 
 
Beachhandboll 
Inget att rapportera. 
 
 
Behålla 
Initiera diskussion med Kent (Elitansvarig). Involvera ungdomar i gruppen.  
 
 
Ekonomi 
Ligger lagkasseinfon på ledarportalen? Diskuterades på ledarmötet men inget konkret. Lisa följer upp 
med Eva-Lotta. 
 
Material 
Material har kommit och ska delas ut men långt ifrån allt som är beställt. Simon sköter detta och 
kontaktar berörda ledare. 
 
Tanken är att inventering och beställning ska göras i Maj/Juni när säsong är slut.  

Matchställ saknas, träningströjor handbollsskolan saknas. Vad händer? 
 
§ 67 Aktuella frågor 
 
Rutiner för utskick ledare 
Ska gå via ledarportalen. Sprida så alla använder. 
 
Ledarportalen och lärgrupperna 
Grupperna uppdateras under mötet, ligger på ledarportalen.   
 
Läxläsning/fritidsaktiviteter 
Starta aktivitet för ungdomar efter skolan, eventuellt söka bidrag för personal. Har haft möte, följa upp. 
 
Gröna Bollvägen 
Arbeta vidare med dokumentet och eventuellt komplettera med övningsbank anpassad per ålder. 
 
Rutiner för US protokoll efter möte 
Publiceras på ledarportalen senast en vecka efter avslutat möte.  
Verksamhetsplan 2021/2022 
 
 
§ 69. Övriga frågor 



 
 
 
§ 70. Nästa möte –  
7/12 - 2021 
 
§ 71. Avslutning –  
 


