
Mötesprotokoll ungdomstränarmöte 8/8 - 2022 
 
Deltagare: Mattias Hertz (12/13:4), Stefan Thyni (10/11:2), Johan Silfvast (10/11:2, 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), Christopher Taylor (10/11:3), Mikael Mainhard 
(14/15:4), Susanne Persson (12/13:1 + 14/15:2), Anders Forsberg (12:13:3 + 08/09:1), Kristin 
Forsberg (08/09:1), Pontus Asplund (08:09:1), Erika Englund (08/09:3), Johan Häggqvist 
(12:13:2). 
 
Ordförande: Alexander Selin (12/13:1, 14/15:2  
Sekreterare: Martin Lagerkvist (12/13:3) 
 

1. Genomgång föregående protokoll 
 

2. Info från styrelsen 
 

- Styrelsen har tidigare skickat ut alla kallelser. Framöver ansvarar 
ungdomsgruppen för detta själva. Se till årshjulet som finns sen tidigare. Kolla 
med kansliet hur årshjulet ser ut. 

 
- Stäm av halvårsvis hur stora grupperna är, om några behöver slås ihop mm. 

Typ i nov och i mars.  
 

- Information från styrelsen/kansliet bör komma från den nye 
ungdomsansvarige som kommer in framöver. Ungdomsansvarig borde också 
kallas till mötena och närvara. 

 
3. Info från kansliet (kvar från mötet i juni) 

- 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  
- Många på kölistan men många tackar nej vid tillfrågandet. 
- Kansliet håller i och uppdaterar kölistor nu efter sommaren. 
- Hur ställer sig styrelsen/kanslitet till att ta in barn utanför kölistan?  
 

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. 
 

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


 
För den som vill gå utbildningar: 
 
Gå in och se vilka utbildningar som hålls och när. Dels via SISU Västmanland och dels 
via www.friidrott.se 
 

6. Kommande tävlingar och arrangemang 
 

Svealandcupen  
För 13-14åringar 10/11 sep. Matilda och Christina styr upp tävlingarna under 2022. 
Allt under kontroll nu. Överlämning till andra årskullar och distrikt efter tävlingen. 
Dröjer ett antal år till huvudansvaret ligger på Västerås igen. Planering under 
kontroll. 

 
Vf-Terrängen 
- Öppet från 7-8 år och uppåt. Yngsta är 7 år. 
- Mattias Hertz har skrivit ett förslag på inbjudan. Kartor från tidigare år är gamla 

nu. Mattias kollar så dessa eventuellt uppdateras. Mattias grupp arrangerar 
första dag. 

- Mattias åker ut och testar alla slingor innan. 
- Mattias delar inbjudan/kallelsen till sekreterare som vidarebefordrar till kansliet.  
- 5-10 funktionärer behövs vanligtvis. Brukar var enkelt att föräldrar som kommer 

dit ställer upp som funktionärer. 
 

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

 
- Anmälning på plats 30min innan start Arrangörsgruppen kan ringa kansliet innan 

så hjälper de till med att ställa ihop all utrustning. Tag maed startklappen.  
 

- Mattias sätter ihop alla grejer som behövs och lägger i en back så allt finns 
samlat tills 2:a och 3:e omgången. 
 

Vf-Cupen 
Förslag på datum: 16/10, 26/11, 11/12, 14/1, 12/2, 11/3. Prisutdelning 22/3. 
Kansliet skall bekräfta att dessa datum funkar. 

- Matilda har mall/dokument från förra året som bifogas detta protokoll. 
Huvudansvarig bör vara en 10/11 grupp. Mallen skickas vidare även till kansliet. 

 
7. Material 

- Bra ordning i förrådet på Arosvallen efter senaste sommarkul. 
- Vattengraven funkar inte. Skicka vidare mot kansliet. 
 

8. Övriga frågor 



- Sommarträningar har funkat bra och varit uppskattat. Något att ta med till 
somrar framöver. 

- Ytterligare en träningsdag för 12/13? Vilka policys finns? Eventuellt onsdagar 
men verkar fullt. Vad säger kansliet? 

 
Hopslagningar av grupper: 
 

12/13:3 och 4 slås ihop. Skriv i mail till kansliet. Lägg till 4-barn till 3. Gruppen 
heter 12/13:3 framöver. 
 
12/13:2 och 12/13:5 slås ihop. 

 
 
Bra saker som kan stå kvar i protokollet 
 
- På Arosvallen - Toaletter finns med vissa är låsta. Lite o klart vilka som är låsta 

och inte. 
- Glöm inte att låsa grindar och redskapsbod på Arosvallen om ni är den sista 

gruppen för dagen! 
- 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. 
-  

 
 

9. Nästa möte 12:e sept kl 19.00. 
 

Ordförande Sekreterare 
Sept  12/13:3 12/13:2 
Okt 12/13:2 14/15:1 
Nov 14/15:1 14/15:2 
Dec 14/15:3 14/15:3 

 


