Minnesanteckningar Handigolf- och Integrationskommittémöte # 2 2017
Datum: 20170223
Deltagare: Annelie, Eleonore, Ulla, Sven-Inge, Robert, Harald
Frånvarande: Lisbeth, Marianne
En fantastisk dag då vi just fått mycket positivt besked från Arvsfonden. Våra gemensamma
ansträngningar i kommittén med att skapa aktiviteter för en ny kategori av människor är en
stor del av att föra projektet i hamn. Ordföranden tackade speciellt för just ert engagemang!
Ytterligare en glädjande nyhet – vår ambition att bli ytterligare en medlem i kommittén vid
varje träff gick i lås även denna gång. Vi välkomnar Per Nordenström till nästa möte och vi är
nu åtta personer i kommittén. Vi har fler träffar planerade så låt oss hjälpas åt att rekrytera
ytterligare två personer. Vårt motto lyder; "Många som gör lite"!
En studiedag – heldag planerades. Vi sätter siktet på Borås då de anses ha kommit längst i
landet vad avser Handigolf. Ordförande skall tillsammans med Eleonore undersöka
möjligheterna för ett besök för att kunskapa kommitténs medlemmar ytterligare. Det
kombineras med en golfrunda och bonusen för oss är att Robert är med på rundan. Vi
konsulterade våra almanackor och bestämde att onsdagen den 17:e maj är en lämplig dag.
Det kommer att bli en mycket trevlig dag.
Vidare spikades datum för säsongens samtliga träningstillfällen. Vi startar söndagen den
14/5 och fortsätter följande söndagar fram till 19/6. Vi startar varje gång kl. 1000 och Robert
leder träningen i en timma. Därefter fikar vi tillsammans. Efter sommaruppehåll startar
träningen lördagen den 19/8 och påföljande lördagar t.o.m. 16/9. Samma tid d.v.s. kl. 10-11
med Robert och sedan fika. Endast vid ett tillfälle, den 28/5, kan inte Robert vara med och vi
får då förstärka på annat sätt. Sammanlagt elva tillfällen.
P.g.a. den euforiska stämningen denna fantastiska dag för klubben och alla som engagerat
sig så genomfördes bara del av utbildningspass #2 och vi tittade på några av de fina
utbildningsfilmerna. Vi kör resterande del i samband med utbildningspass #3.
Johanna Rustemi, Tjörns kommun, gästade oss. Hon är samordnare för framförallt
intellektuellt funktionsnedsatta på Tjörn. Vi berättade om vår kommande verksamhet och
Johanna blev mycket glad att ny verksamhet kommer igång. Johanna beskrev sin vardag och
hon kommer nu under våren att sprida budskapet över Tjörn. Eleonore tar fram en inbjudan
som är klar i nästa vecka där samtliga välkomnas och förutsättningarna är tydliga med
datum, tider mm. Klubben bjuder på fika varje gång. Eleonore håller en tät dialog med
Johanna. Johanna jobbar måndag, onsdag och torsdag och nås på telefon 0304-601840.
Mail; johanna.rustemi@tjorn.se
Nästa träff är den 3:e april kl. 1900. OBS! Ta med almanackorna då vi skall planera upp tider
då vi ansvarar samt för Sundsbys familjedag, se bifogad fil. En liten notering - Annelie och
Ulla är båda bortresta den 20:e april varför vi justerar den träffen framåt vid nästa möte.
Tack för ett trevligt möte
Harald

