Mötesanteckningar från klubbmöte 23 september
Hej alla medlemmar,
I måndags 23/9 hade vi möte om situationen med att vi inte riktigt har folk nog till träningar,
uppvisningsevent, material-/banunderhåll med mera som jag skrivit om i tidigare mail.
Mötet gav en hel del idéer (se nedan) och bland annat de idéerna kommer vi nu att diskutera vidare i
klubben, tex bland tränarna.
Tack alla ni som kom på mötet och bidrog i diskussioner och med idéer !
Alla idéer kommer vi förstås inte att kunna genomföra rakt av, vi får försöka fokusera på det som gör
att arbetsbelastning och ansvar
kan fördelas bättre med bästa möjliga träningsmöjligheter för alla medlemmar i åtanke. Vi diskuterar
vidare i ledning och bland ansvariga medlemmar.
Idéer som kom upp (OBS ej beslutade):
- Dela upp inomhusträningen i grupper efter ålder.
- Vidareutveckla ansvarsområdena
- Tydliggöra (tex visa på facebooksidan) + ge bättre framförhållning
- Schemalägg inom varje ansvarsområde
- Skapa kontaktlista för varje ansvarsområde
- Alltid föräldrar I skjutledarrollen (inkl onsdagar på sommaren)
- Utbilda flera (inkl föräldrar) så att alla kan känna att de har viss bågskyttekunskap
- Köra en steg 1-utbildning i vår egen lokal.
- Bilda (och utbilda) en grupp för föräldrar som tillsammans sköter materialunderhåll under
träningarna
- Tex fjädra klubbpilar.
- Vi diskutera vad som var en rimlig nivå av arbete att kräva av varje person
- 2* 3 tim/år nämndes
- Någon tyckte det var i överkant, att kanske 2-3 tim/år kan vara rimligt.
- Samåka mer till tävlingar
- Arrangera fler klubbtävlingar
- Kommunikationen mellan ledning/ansvariga och övriga medlemmar behöver förbättras tyckte flera
- Någon föreslog att större del av den information som går ut på Facebook-sidan också ska skickas på
mail.
- Hemsidan behöver ny ansvarig

Tack allihop, vi ses i lokalen !

/Björn Lindqvist
ordf. Huddinge BSK

