SSAFF styrelsemöte den 6 juli 2008.
Plats: Hemma hos Thomas P i Lund
§ 1.

Ordförande, Bengt Björnehammar, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2.

Närvarande: Bengt Björnehammar, Dan Nilsson, Thomas Palmgren, Oskar
Nilsson, Dennis Svensson,.
Gäst: Jan-Olof Sivtoft.
Frånvarande med anmält förhinder: Cilla Fredholm, Leena Sundberg, Mats
Klintäng
Frånvarande: Anders Svensson och Marija Håkansson.

§ 3.

Beslut. Eftersom ingen sekreterare fanns på plats beslutades att ordföranden för
protokollsanteckningar.

§ 4.

Eftersom vi saknade tidigare protokoll fanns det inget tidigare att gå igenom.

§ 5.

Rapport från DM cupen bilaga till protokollet. Spelare från följande föreningar
fanns med i laget: Amanger, Ekeby, Halmstad, Kristianstad, Limhamn, Ystad.
Coacher från Ekeby, Halmstad, Limhamn och en domare från Limhamn.

§ 6.

Två PeeWee cuper har genomförts. En i Limhamn och en i Kristinstad.
Carlshamn har inte genomfört sin. Enligt planerna skall ytterligare tre
genomföras efter uppehållet.

§ 7.

Rapport från DU.
Det har varit stora problem med att få ihop domare till vårens matcher. DU
räknar med att den 23 augusti blir ett jätte problem då det ska spelas 6 matcher
och 4 av matcherna saknar i dagsläget domare. Oskar ska undersöka om inte
några av lagen kan flytta sina matcher. Det råder stor brist på seniordomare.
SSAFF skall genomföra en cirkelledarutbildning för domare under hösten.
Beslut. Domarskolan våren 2009 skall vara genomförd före Rockets cup så att
nya domare har en chans att skolas in. Domarinstruktörer skall finnas med på
Rockets cup som stöd för domarna.
Oskar skickar ut ett nytt förslag på domarschema till styrelsen.

§ 8.

Rapport Utbildning.
SAFF skall hålla grundutbildning i plattformen steg 1 i Malmö under hösten. Vi
får vänta lite med våra kurser tills vi vet mer.
Beslut. Bengt kollar med SISU Halland om de har någon möjlighet att hjälpa till
med instruktörer till en kurs ordnad av SSAFF.
Beslut. Dennis skickar ut en förfrågan till samtliga kubbar om hur många
coacher de har som måste gå utbildningen.
Beslut. Bengt skickar ut förslag på aktuella utbildningsdagar enligt
utbildningsplanen.

§ 9.

Rapport seniorer.
Senior serierna löper på som det är tänkt dvs utan några problem.
Förslag att SSAFF skall gå in med ett ändringsförslag i TB angående
poängberäkning när det gäller hur många poäng man skall få med sig. Skall det
maximeras till 50? Thomas P skriver ihop något om det till nästa möte.

§ 10.

Rapport Ungdom.
Inget övrigt att rapportera.

§ 11.

Rapport Antidoping.
Cillas rapport som bilaga.

§ 12.

Rapport jämställdhet
Inget att rapportera.

§ 13.

Övriga frågor.
Beslutades att godkänna att Ali Houssein får domarersättning 600 kr för DM.
Uppdateringen av föreningsuppgifter är ännu inte klar från alla föreningar.

§ 14.

Nästa möte den 3 augusti klockan 12.00 hemma hos Thomas P i Lund.

§ 16.

Ordföranden tackade Thomas för hans gästfrihet/frukost och avslutade mötet.

Justerare:

Bengt Björnehammar
Ordförande/protokollsförare

Thomas Palmgren
Kassör

Rapport från ungdomsansvarig.
DM-Cup 2008
Under året 2008 har jag som ungdomsansvarig varit ute och tittat på spelare som kan vara
med i DM-laget 2008, detta för att skapa bästa möjliga bild av hur spelarna här nere utvecklas
och blir bättre för varje år.
Under säsongen har jag även varit i konstant kontakt med samtliga lags tränare om vilka de
tror kan passa.
De lag som finns år 2008 är följande:
Limhamn Griffins U17 och U15
Kristianstad Predators U17 och U15
Ekeby Greys U15 och U19
Ystad Rockets U15
Carlshamn Oakleaves U17
Halmstad Eagles U17
Amager Demons U16
För att spelarna ska få bästa möjliga utveckling under den period de spelar i DM-laget har jag
varit i kontakt med flertalet tränare i SSAFF distriktet och frågat om de vill ställa upp och
vara tränare.
Hade från början en stab på 10 personer som på vägen till slut bara var 4 stycken, 5 på den
enda träning vi hade då Ekebys LG Karlsson hjälpte till.
Tidigt i våras fick jag ut en lista på samtliga juniorer från SAFF distriktsansvarig på vilka som
hade rätt ålder för att spela under året 2008, en lista som innehöll 102 namn plus några som
numera spelar i danska ligan. Så runt 115 spelare har vi här nere.
Efter att skickat ut denna till tränarna och fått tillbaka den igen med vilka de tror kan platsa så
var jag nere i 46 spelare.
Cirka 1 månad innan lägret skulle vara gick där ut en kallelse till samtliga av dessa spelare för
att bekräfta om de ville eller inte.
Ungefär 30 av 46 spelare svarade och hade kontakt med mig på något sätt innan lägret vilket
kan anses vara bra.
Vid lägret den 22 juni i Ekeby dök där enbart upp 29 spelare som var intresserade av att delta
i detta.
Träningen utfördes under en heldag och gick väldigt bra, grabbarna och tjejen förstod vad vi
snackade om och jobbade på bra hela tiden.
Resan skulle avgå från Malmö fredagen den 27 och hämta upp en del på vägen, även här fick
vi sena avhopp vilket inte var kul då vi redan var liten trupp.
Vi spelade 3 matcher under lördagen och söndagen med ett spelresultat som kunde ha varit
bättre, men ett utvecklingsresultat som jag är otroligt nöjd med.

Där var mycket skoj som hände under helgen och många skratt kom fram från spelarna och
tränarna.
Vi fick även utbildning och föreläsning i fysisk träning av Fredrik Pihlbäck.
Vi skulle som förra året även ha med oss 3 stycken unga och lovande domare till denna cup,
dessa domare fick utvärdering och utbildning av elitdomare Per Simonsson.
Var i kontakt med SSAFF DU 20 juni för att delegera ut uppgiften att få fram domare till
detta.
Inte allt för mycket tid att lösa problemet men 20 dagar är lång tid om man bara försöker.
Var i kontakt med DU sista veckan och fick reda på att vi inte hade några domare som kunde
följa med upp till Stockholm och döma.
Hade alla distrikt haft med sig den domarkvot de skulle ha så hade vi haft 12 domare under
hela helgen och fått bättre kvalité på dömandet, nu hade vi 5 stycken, dessa 5 var inte samma
personer under hela helgen heller. DETTA ÄR UNDER ALL KRITIK!

Frågeställning
Hur kan vi få våra juniorer att vilja vara med i DM-laget?
Hur får vi tränare att vilja vara intresserade?
Hur får vi våra domare intresserade av att lära sig nytt?

Kritik
Jag som ansvarig borde ha varit ute i god tid och börjat planera hela detta evenemang.

När det gäller domare så anser jag inte att DU har fullgjort detta uppdrag till fullo.
Att ringa och lämnade meddelande på telefoner via telefonsvar eller SMS och sen hoppas att
de ringer tillbaka är inte OK.
Vi som styrelse kan inte räkna med att personer utanför styrelsen ringer tillbaka och meddelar
om de vill eller inte när vi själva inte kan ha en god kommunikation internt.
Vi hade en domare med oss upp (Ali Limhamn) under helgen då jag snackade med honom på
vår träning torsdag kväll.
Detta är saker som måste bättras på under framtiden.
/
Dennis Svensson
Ungdomsansvarig SSAFF
Thomas Palmgren
Ass.Ungdomsansvarig SSAFF

När det gäller antidopingen så går det framåt, har många som skriver och frågar om olika saker. Det jag inte
själv kan svara på lämnar jag över till Towe Norén och Håkan Nyberg på RF enligt överenskommelse med dem.
Jag skickar antidopingnytt till alla klubbar och er varje månad, vissa klubbar har hört av sig att de uppskattar
det. Har börjat lägga ihop en träff och kan presentera den för er nästa möte om allt går som det skall. I
sammandrag så tycker jag att det flyter framåt, har mycket att lära och så lite tid men sånt är livet.
Många sommarhälsningar från en som bara har en veckas semester helt plötsligt.
Cilla Fredholm

