
Mötesprotokoll ungdomstränarmöte 9/11 - 2020 
 
Deltagare: Felix Siljebäck – Larsen, Mikael Mainhard, Peter Wallin, Jenny Neidenmark, 
Marcus Dahlberg, Erika Engberg, Anders Bärzen, Christopher Tylor, Matilda Åkerlund, 
Magnus Aronsson, Betti Lukic, Erik Arnsten, Hanna Å, Johan Ahlen, Johan Silfvast, Per 
Lundin, Samantha, Siham Issa, Stefan Thyni, Susanne Persson 
 
Ordförande: Mathias Kihlstrand 
Sekreterare: Kristina Forsberg 
 

1. Genomgång föregående protokoll 
2. Info från kansliet 

- Aktiva i hallen samtidigt har skärpts till max 50 pers per zoon (banorna och 
gymmen) pga ökad spridning av covid-19. Detta är styrelsens beslut. Beslut från 
högre instans kommer eventuellt under torsdagen.  

- Coronauppdateringar finns löpande på hemsidan, alla grupper har fått anpassade 
tider redan nu. 

- Vi får uppmana alla att inte komma alltför tidigt till träningen, samt att föräldrar 
hämtar och lämnar utanför.  

- Vid smitta av tränare eller barn; meddela alla i gruppen och ställ in träningarna 10 
dagar framåt. Meddela även kansliet. Ok att använda Laget för att meddela 
föräldrar om detta, men skriv inte ut namn på den smittade. 

- Info om hur föräldrar meddelar sjukt barn kommer läggas ut på hemsidan. 
Vf-cupen 

- Finns lite olika förslag till hur vi ska göra med vf-cupen framöver. Vi kommer inte 
kunna köra på samma sätt som förut. Ett förslag är att köra deltävlingarna på 
resp. träningstid. Ett annat förslag är att skjuta på första omgången av vf-cupen.  

- Vi diskuterar möjlighet till eltid ute i grupperna. Det finns möjlighet. 
- Vi fattade beslutet att vf-cupen skjuts upp i november och blir av i en annorlunda 

form i december. 60m och kula blir 11-13 dec i resp träningsgrupp. Utbildning i 
eltidtagning blir 9-11 dec (mer exakt datum kommer). Grupperna löser 
funktionärer på något smidigt sätt, tex. genom hjälp av de deltagande barnen.  

3. Kölistan  
Vi har svårt att ta in nya i nuläget. Men om vi har möjlighet så går vi in och kallar 
utifrån listan. Skriv sedan in i listan vilka ni har erbjudit plats och om de har tackat ja 
eller nej. Kansliet meddelar grupperna om någon är väldigt engagerad om att få 
börja.  
 

4. Utbildningar 
7-10 utbildning 21-22 nov i hallen. Träningsgrupper som berörs blir meddelade av 
Felix om att förändra sin träningstid.  
Lite svårt att anmäla sig via länken, lättare att gå in via UC-mellans hemsida och 
anmäla. Utbildning 12-14 blir inte av under hösten.  
 

5. Kommande arrangemang 
Löptävlingar blir av  
Vf-cup v. 50  



Veckans gren är oklart just nu  
Upptagna helger tex. stenmässa blir inte av.  
 

6. Material 
Önskemål om inköp av platta rockringar, tunna mattor och västar finns. Felix kollar 
upp detta.  
 
 

7. Övriga frågor 
 
Ungdomstränar-pool som kan hjälpa till vid träningar? Kontakta Felix.  
 
MDH/kommunen vill ha svar från idrottande barn angående träning under pandemin. 
Om någon grupp vill deltaga, kontakta Felix.  
 
Träningskläder? Allt är i princip klart för beställning på Stadium Erikslund, märke 
craft. Under dec kommer vi ha en provdag i hallen, mer info kommer på hemsidan. I 
januari får vi börja använda dessa. Tränare kommer få ett gratis plagg, ej bestämt 
vilket ännu.  
 

8. Nästa möte 14 dec. på Teams. Ordförande 1213 gr3 och sekreterare 0809 gr1.  
 
 
 

 


