Årshjul – møder sportslig organisation
Dec.
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Nov.
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Statusmøde med Formanden
Sept.
Spillerudvalgsmøder
Bestyrelsesrapport - Sportschef
Trænermøder - senior
Møder i den Sportslige ledelse

Marts

April

Maj

Aug.
Juli

Juni

Statusmøde med Formanden
§ Formål: Afstemning imellem Formand og Sportschef
§ Frekvens: Holdes hver anden måned
§ Input: Trænermøde, Spillerudvalgsmøder og møde i den
sportslige ledelse.

§ Skabelon: Ikke aftalt. (Udestår)
§ Detaljer:
Input til møderne er:

§
§
§
§
§

Sportslig status
Status fastholdelsesprojektet (DBU)
Status på spiller og træner situationen
Afstemning i forhold til næste Bestyrelsesmøde
Løst og fast

Spillerudvalgsmøder
§ Formål: At være afstemt med seniorspillerne i forhold til
tilfredsheden med trænere, træning, kamp og øvrige forhold i
foreningen, set fra spillernes side og den sportslige ledelse.

§ Frekvens: Holdes en gang i kvartalet.
§ Input: Trænermøder, Bestyrelsesmøder og møder i den
sportslige ledelse.

§ Skabelon: Ikke aftalt (Udestår).
§ Detaljer:
§ Input fra spillerne
§ Input fra Sportschefen
§ Løst og fast

Bestyrelsesrapport - Sportschef
§ Formål: Statusrapportering til bestyrelsen om aftalte
aktiviteter samt sportslig status

§
§
§
§

Frekvens: Sportschefen deltager kvartalsvis
Input: Alle øvrige møder i den sportslige sektion
Skabelon: Ikke aftalt (Udestår).
Detaljer:
Input vedrørende:

§
§
§
§

Sportslig status
Status på fastholdelsesprojekt
Budget
Generelt status

Trænermøder - senior
§
§
§
§
§

Formål: At den sportslige ledelse og trænerne er afstemt
Frekvens: Afholdes månedligt
Input: Spillerudvalgsmøde samt møder i den sportslige ledelse.
Skabelon: Ikke aftalt (Udestår).
Detaljer:
Input vedrørende:

§
§
§
§
§

Sportslig status
Status på spillersituationen
Træner planlægning af sæson og opfølgning
Materialer
Løst og fast

Møder i den Sportslige ledelse
§ Formål: At den sportslige ledelse er afstemt
§ Frekvens: Afholdes hver anden måned
§ Input: Status fra Koordinatorer, B&U konsulent og
Sportschef.

§ Skabelon: Ikke aftalt (Udestår).
§ Detaljer:
Input vedrørende:

§
§
§
§

Status på trænere / spillere og udvikling af samme
Beslutning om fremtidige tiltag
Budget – planlægning og opfølgning
Generel status

§ Løst og fast

