
Mötesprotokoll ungdomstränarmöte 13/6 - 2022 
 
Deltagare: Felix Siljebäck – Larsen (Kansliet), Mattias Hertz (12/13:4), Stefan Thyni (10/11:2), 
Johan Silfvast (10/11:2), Markus Dahlberg (12/13:1 & 14/15:2), Matilda Åkerlund (08/09:1 & 
12/13:3), Elisabeth Ledin (08/09:1), Alexander Selin (12/13:1 & 14/15:2), Martin Lagerkvist 
(12/13:3), Sofia Enternäs (12/13:3), Christopher Taylor (10/11:3), Frida Karlén (Styrelsen), 
Linda Wiklund (Styrelsen), Mikael Mainhard (14/15:4), Peter Wallin (10/11:4) 
 
Ordförande: Felix Siljebäck – Larsen (Kansliet),  
Sekreterare: Markus Dahlberg (12/13:1&14/15:2), 
 

1. Genomgång föregående protokoll 
 

2. Info från styrelsen 
- Lind Karlén och Linda Wiklund som tillsammans är ansvariga för barn och 

ungdomsfrågor vara med på mötet. 
- Felix kommer att sluta som ungdomsansvarig men kommer att fortsätta som 

huvudtränare för klubben. Rekrytering av ny ungdomsansvarig kommer att 
inledas under augusti-september i år. Ungdomsfrågor som tidigare gått direkt till 
Felix skall från och med nu skickas direkt till kansliet. 
 

3. Info från kansliet 
- Kansliet kommer vara öppet under sommaren förutom v27/28(stängt). Frågor 

som skickas till kansliet skall kunna besvaras inom 24h under öppna veckor. 
- Ungdomsmötena kommer att efter sommaren att ansvaras av gruppen själv. 

Vilket innebär att ungdomsledarna själva ansvara för att skicka ut kallelser och 
protokoll. Tidigare har Felix ansvarat för detta. 

- Renovering av Arosvallen kommer ske med start i september. 
o Ny banbeläggning 
o Renovering av omklädningsrum och toaletter 
o Delvis renovering av läktare 

Detta kommer innebära att vi kommer behöva säsongslämna Arosvallen tidigare 
än föregående år. 
Renoveringen är utformad så att Arosvallen minst ska hålla i 5år till. 
Vis renovering är redan inled bland annat gällande läktare. 
Diskussioner om den nya arenan försätter där planen är att kunna ha en ny 
utomhus samt ansluten inomhusarena klarar inom 5år. 
Westinghouse kommer att stå kvar tills en ny inomhus arena står klar. 

- Aktiva ungdomar kan vara behjälpliga och komma ner och hjälpa till/utbilda de 
yngre ungdomarna i grupperna. Hör av er till kansliet för mer information. 

- Nyckeln till kastburen på Apalby hämtas på kansliet. Buren är tyvärr trasig, ny bur 
beställd, vi kan tyvärr inte träna slägga på Arosvallen. 
 

4. Kölistan  
- Nya ungdomsgrupper kommer att startas upp efter sommaren. 
 
 



5. Utbildningar 
- Klubben uppmuntrar ungdomstränarna att vidareutbilda sig. Tränarna anmäler 

sig själva och anger klubben faktuarauppgifter. 
- Från och med 220101 jobbar Svensk Friidrott med en ny distriktsindelning. Det 

innebär att utbildning numera samordnas via Södra Svealands 

friidrottsförbund för Närke, Värmland, Västmanland och Södermanland. 
- De grenspecifika utbildningar som Felix haft tidigare har varit väldigt uppskattade 

där ser man gärna en försättning under hösten. 
 

6. Kommande tävlingar och arrangemang 
- Svealandcupen för 13-14åringar 10/11 sep. 

 
Vf-Terrängen 
- Vi kommer att genom för Vf-Terrängen i år under september. Tävlingen är öppen 

för 11åringar och uppåt. Är deltagaren med på minst 2 av 3 tävlingstillfällen så får 
man medalj. 
 

Datum  Ansv.grupp 
o tis-6 sep. (12/13:4) 
o ons-14 sep.  (10/11:3), (12/13:1), (14/15:3) 
o tors-22 sep. (08/09:1), (10/11:2), (12/13:3) 

 
Det finns kartor från tidigare tävlingar, anmälning på plats 30min innan start 
Arrangörsgruppen ringer till kansliet innan så hjälper de till med att ställa ihop all 
utrustning. 
Alla förutom det första tävlingsdatumet har fullt med arrangörsgrupper. 
Mattias Hertz kommer att ansvara för det första utskicket till det första 
tävlingstillfället.  
 

Vf-Cupen 
- Börjar planeras när gruppen träffas igen i augusti. 
 

7. Material 
- 

 
8. Övriga frågor 

 
- Toaletterna på Arosvallen är allt för ofta låsta på söndagar, Felix kollar upp varför 

det är så! 
- Glöm inte att låsa grindar och redskapsbod på Arosvallen om ni är den sista 

gruppen för dagen! 
- Det har varit inbrott i redskapsboden i början av Juni, inget verkar ha stulits men 

det har stökats runt bland utrustningen. 
- Koden till hänglåset på höjdhoppsmattan på Arosvallen är 4760   
- Koden på förbandslådan på Westinghouse är 357 
- Förbandslådan på Arosvallen ligger i boden och är en gul/blå Folksammväska. 

 

https://www.friidrott.se/Distrikt/sodrasvealand
https://www.friidrott.se/Distrikt/sodrasvealand


 
9. Nästa möte 8:e aug kl 19.00 Ordförande 12/13:1 och Sekreterare 12/13:3 

 
Ordförande Sekreterare 

Sept  12/13:3 12/13:4 
Okt 12/13:4 12/13:5 
Nov 12/13:5 14/15:1 
Dec 14/15:1 14/15:2 

 


