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De nya ledarna för våra distriktslag är utsedda och
nomineringsprocessen för spelarna är i full gång. För P16 så är det
Stefan Ekström, Marcus Åbom och Andreas Hansson som ska leda
laget och för F 16 så är det Sebastian Wahlgren, Thomas Andersson
och Lovisa Frisk. Den 22/3 är sista dagen för nominering av spelare
och redan helgen den 1–2/4 är det tänkt att de första spelarträffarna
ska äga rum.
Våran föreningsutveckling med implementeringen av SIU i fokus som
vi kallar Värdefull innebandyförening har fått en flygande start. 7
föreningar har redan valt att gå med och fler är på ingång. Men vi
hoppas att dom som inte har tid eller energi att gå med just nu ändå
väljer att delta på de zonträffar och workshops som kommer att vara
öppna för alla föreningar.
Så har vi då äntligen kommit igång med utbildningarna som varit
vilande ett tag. 3 välbesökta grundutbildningar har genomförts och nu
ligger 2 människan (en röd och en blå) i Nykvarn första helgen i maj
öppna för anmälan. Viktigt att veta är att förbundet fr o m i höst
kräver att alla ledare som står kontinuerligt i båset i alla
ungdomsserier ska ha genomgått grundutbildningen och att minst en
ledare ska ha genomgått människan.
Styrelsen upplöste tävlings och domarkommittén på senaste
styrelsemötet. Det är mindre dramatiskt än vad det låter. En ny grupp
kallad Tävling/domare är skapad där de anställda ska ta ett större
ansvar. Alla inplanerade möten ligger uppe under viktiga datum på
hemsidan.
Den 8/4 ska årets obligatoriska ordförandekonferens genomföras. Vi
inväntar svaren från den enkät vi skickade ut som underlag för
diskussioner på konferensen.
En del serier är avslutade och andra är inne i slutskedet. Vi vill tacka
alla deltagande lag och funktionärer för ännu en rolig säsong och
hälsa er välkomna till nästa säsong. Vi kommer att skicka ut
serieinbjudan veckan efter ordförandekonferensen och räknar med att
kunna hålla serieträffar vecka 21 för röd och blå nivå.
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