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

 
 
Dagordning 
US möte 
Datum: 2022-03-08 
Plats: Teams 
Start: 19.00-21.00 
 
Kallade: EvaLotta Petersson (ELP), Lisa Fallhagen (LF), Simon Aulén (SA), Sebastian Hedberg (SH), 
Johannes van Lokhorst (JL), Nicke Andersson (NA), Daniel Brixler (DB) 
 
§ 65. öppna mötet som en träff i samverkan med studieförbundet RF-SISU Halland.  
 
§ 67 Aktuella frågor 
Handbollscamp Halmstad – LF Sprider till ledarna 
Årshjulet – uppdaterat och genomgått, klar och publicera i juni  
Mailet från WIC – utskickat till ledarna 
Uppdatering av hemsida och utformning. US tycker SA förslag är bra. SA tar kontakt med Hans 
Bergqvist för att göra ändringar.  
 
 
§ 66. Uppföljningar 

Kolla igenom föregående protokoll 

 

Årshjulet 

Se över de nya 

 

Vision 2025 

Se årshjul 

 

Lägret 

 

Ledare (utbildning och rekrytering) 

Rapport från ledarutvecklingsgruppen 

HLR utbildning flyttad pga Corona och få anmälda. Nytt datum 12/4 

11 färdigutbildade i TU1 den 20/2  

Går väldigt trögt med anmälningar till ledarträffen den 16/3 

 

Domare och funktionärer 

Domarlistan för mars är färdig.  

 

Rekrytering 

Sportlovshandboll genomförds med 80 barn 

 

Klirre klasshandboll 
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Framflyttad till april och det blir som en handbollsdag med prova på aktiviteter.  

 

Beachhandboll 

Möte tisdag med projektgruppen 

Planeras till 6/6 

Ålder 10, 12, 14, 16 

 

Behålla 

Har haft möte.  

Gruppen har ringat in 3 områden.  

1. Önskemål om ansvarig för äldre ungdom, finns önskemåls-beskrivning på innehåll 

2. Åka på cuper. Centralt organiserade cuper från US. Önskemål om att åka på en gemensam 

cup med hela föreningen.  

3. PSI 

 

Ekonomi 

SH & DB träffa Sanna och hade genomgång hur ekonomin på ungdomssidan såg ut. Och det såg bra 

ut.  

Medskick till budgetarbetet att materialkostnaden kommer öka varje eftersom aktiva ökar.  

 

Material 

Återkommer efter inventering 

Materialkostnaden kommer öka varje år pga att vi har större träningsgrupper och fler aktiva.  

 

Cuper  

Ny punkt 

 

 

Verksamhetsplan 2022/2023 

 

 

§ 69. Övriga frågor 

 

 

§ 70. Nästa möte –  

5/4-2022 

 

§ 71. Avslutning –  

 


