
Tränarmöte ungdom  
8/3-2021 via Microsoft Teams. 
Ordförande: 08/09:4 
Sekreterare: 10/11:2 
 

Deltagare: 
Felix Siljebäck-Larsen;  
Mikael Meinhardt 10/11:2 (sekreterare); 
Johan Ahlén 08/09:4 (ordförande); 
Sanna Sikström 12/13:4; 
Susanne Persson 12/13:1; 
Alexander Selin 12/13:1; 
Jenny Neidenmark 10/11:4 
Kristina Forsberg 08/09:1 och 12/13:3 
Matilda Åkerlund 08/09:1 och 12/13:3 
Johan silfvast 10/11:2 
Anna Stenmark 10/11:3 
Markus Dahlberg 12/13:1 
 

Genomgång föregående protokoll 
 Johan Ahlén gick igenom föregående protokoll 

 

Information från kansliet: 
o Personal 

 Personal fortsatt permitterade. 
o Kläder 

 Det mesta av beställda kläderna är upphämtade och nästa omgång är i rullning. 
o Hallen 

 Skolor och andra föreningar är i hallen. Vilket är bra för klubbens ekonomi. 
o VF-cupen. 

 Friidrottsförbundet har p.g.a. Covid-19 beslutat att åter stoppa tävlingar, nu på 
obestämd tid. D.v.s. ingen VF-cup den närmaste tiden, men det är ok att hålla 
träningstävling inom gruppen. 

o Nya arenan 
 Utomhus arenan har vi trott var klubbat och klart men på senaste mötet för 2v sedan 

fick klubben veta att utomhus arenan troligen inte kommer stå klar till 2024. Klubben 
måste nu ta fram en reservplan för att kunna stå som värd för SM tävlingar (2024). 
Arosvallen måste renoveras om tävlingarna skall kunna hållas men med dessa 
renoveringar så kommer ”nya” arenan att fördröjas. 

Tävlingar 
o Friidrottsförbundet har p.g.a. Covid-19 beslutat att inga tävlingar får hållas på obestämd 

tid. 

Medlemmar  
o Friidrottsförbundet säger att det är OK att ta in nya medlemmar och några grupper har 

tagit chansen att fylla på. Visa grupper rapporterar att de börjar tappa medlemmar. 
o 12/13:4 har tappat två tränare och skulle behöva hjälp med tränare. Felix föreslår att ta 

in barn där man kan gå före i kön om förälder går in som ledare. 



Utbildningar 
o Inget nytt på UC-mellan. Friidrottsförbundet har en utbildning öppen för ålder 14-17. 
o Böcker finns fortfarande på kansliet för de som gått utbildning men ännu inte fått något 

material. 
o Felix föreslår att hålla internutbildning likt den vi haft tidigare år. Olika alternativ 

diskuterades för hur detta skulle kunna utföras. Deltagarna i mötet kom fram till att det 
bästa alternativet i dessa Covid-19 tider är att testa med en virtuell utbildning via Teams. 
Felix planerar in en häckutbildning till efter nästa tränarmöte 12/4 19:45, inbjudan och 
information via Teams och hemsidan. 

Material 
o Behöver vi flytta material till Arosvallen? Någon som planerar att börja flytta ut. Många 

kan tänka sig att gå ut bara det blir lite varmare väder. Klubben förbereder Arosvallen att 
vi vill få tillgång tidigare än normala Maj månad. 

o Mejla kansliet eller Felix om något material saknas. 

Övrigt 
 Inga övriga frågor. 
 Felix planerar in en häckutbildning till efter nästa tränarmöte 12/4 19:45, inbjudan och info 

via Teams och hemsidan. 

Nästa möte  
o 12/4 kl 19:00  
o Blir via Teams, Felix kallar 
o 10/11:2 ordförande, 10/11:3 sekreterare 

 

 


