Föredragningslista Hockeyträffen 10 och 11 november
09.45 Öppning Val av mötesordförande och sekreterare
09.50 Föregående protokoll 2016
09.55 Genomgång av fjolårets utvärdering från grupparbeten och vad har gjorts i
föreningarna utifrån dessa anteckningar
10:00 Presentation av deltagarna egna uppgiften i föreningen
10:15 Allmänna frågor gällande egna föreningen (ta reda på antal och tillvägagångs sätt) Gärna
så att det är ett utlåtande från ordf. styrelsen eller sportchefen.
• Vad görs i föreningen idag för att rekrytera nya spelare till Leijonaliiga och G jun hur många
deltog under säsongen 2017-18.
. Hur många fortsatte detta år i F1o2
• Vad har föreningen för nya idéer för att rekrytera fler - Lista upp vad ni gör
• Vad kan DU göra
10:30 Grupp arbete kring frågorna
11:00 Presentation av grupparbetet
11:20 Kaffe med tilltugg
11:40 Vilket antal har ni detta år i föreningen för hockeykarnevalen. Ett konkret antal
Som gäller spelare sent födda -04 okt-dec -05-06 födda
Kontaktpersoner - Ansvarsperson som sköter anmälningarna (namn och e-post)
Betalningar innan karnevalen
Tränarförslag, domare och andra ledare till Jakobstad(antal) Från alla föreningar som deltar!!
Födelsetid, gradering 1-5, T-shirt storlek, boende alternativ Hotell - billigare hotell – skola
12:00 Malax tillbakablick 2018 (egna kommentarer från MIF)
- diskussion (vad var bra, mindre bra )
- Vad skall vi förbättra eller utveckla
- Åsikter från tränare ledare föräldrar som var med
12:15 Presentation Jeppis hockey2018
Preliminärt datum 5-7 april Hotell är förhandsbokat det gäller att fylla platserna från föreningarna
Diskussion Ankomst torsdag kväll eller tidig förmiddag Fre
12:45 - Beslut om arrangör 2020 och förslag för -21
- Har vi förslag på sponsorer som eventuellt kan vara
intresserade av sponsorering av nya överdragsbyxor (Liitto)
- En karnevalstidning (presentation av tränare bl.a.) Ansvarsperson Jeppis hockey
- Finish Coast Team Ekonomiska läget
- Lilla karnevalen 26.12 -17
- Övriga frågor
13:15 Robert Salo Prioriteringar och tyngdpunkter i finländsk ishockey -18-19
svenskspråkiga utbildningar för tvåspråkiga föreningar i Finland
14:15 Lunch
15:30 Avfärd till Karjala turneringen FIN - CZE
21.00 -> Efter snack i bastun med tilltugg
Söndag
10.00 Genomgång av protokollet från lördagen
11.00 Planering av utbildningar för föreningarna
11.30 Tack för denna gång mötet avslutas
Avfärd till Matcherna RUS- CZE FIN – FIN

