Klubbmöte 27/1-11
Närvarande:

Pontus Olsson, Jonathan Martinsson, Jakob Frost, Alexander
Svensson, Lasse Ahlberg, Andreas Sandberg, Timmie
Gunnarsson, Johan Karlsson, Michael Engberg, Anton Ahlberg,
Peo Johansson, Pernilla Olsson och Conny Sandberg.

Kim

Kim hälsades välkommen tillbaka som spelare.

Lagkänsla

Diskuterade kring lagkänslan och alla tycker att den har blivit bättre.

Laguttagning

Det fanns inga synpunkter på laguttagningarna.

Fysträning

De som var med och körde Kickboxning tyckte att det var ett bra och
roligt sätt att träna fys på.
Vi fortsätter med fysträning på tisdagar udda veckor mellan kl. 17.30 och
18.30. Vi kör mars ut, för att se om det fungerar och därefter bokar vi ev
Ytterligare en månad.
Varannan tillfälle blir det Kickboxning (Pernilla) och varannan gång
Innebandy (ledare?).
Tisdagen den ½ startar vi med Innebandy.

Frukost

Peo informerade om hur viktigt det är att äta riktigt för att orka spela
matcher/cuper. Framförallt pratade vi om frukosten.

Smålandstouren Samla ihop så många som möjligt för att åka till Värnamo lördagen
den 5/3 för att spela Smålandstouren. Det är en cup med handikappsystem.
Avgiften är 450 kr och klubben står för 200 kr
Ni som är intresserade anmäler ert intresse till Gia.
Varje spelare ser till att de kommer dit.
Klubben ordnar ett pris till den som lyckas bäst från TKK.
Träningar

Alla tyckte att träningarna på onsdagar (med Kenth) och torsdagarna
(egen träning) fungerar bra.
Det finns en träningspärm med träningsförslag och måttband med
uppmätta steglängder i Bowlan. Nyttja dem!

Reseersättning

Skicka en kopia på mailet med reseräkningarna till förarna.

Ungd.tränarna

De tycker att det fungerar bra.
Peo har ringt runt till alla och informerat om klubbens riktlinjer.

Hemsidan

Diskuterade kring hemsidan.
Beslöts att Alexander ska lägga upp en flik som heter ”Nyheter – arkiv”
för att lägga gamla nyheter.

Avslutn.aktivitet Kom gärna med förslag på en avslutningsaktivitet.

Vid protokollet: Conny Sandberg

