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Minnesanteckningar från föräldramöte med F05/06 

Medlemsavgiften 
Mötet inleddes med en diskussion om klubbens obligatoriska försäljning som infaller två 

gånger per kalenderår. Vi kan se att det finns både för- och nackdelar med en högre 

medlemsavgift (och ingen obligatorisk försäljning till klubben) vs. lägre medlemsavgift (och 

obligatorisk försäljning till klubben). Beslutades dock att vi ska lyfta frågan om högre 

medlemsavgift (till styrelsen), mot att vi inte behöver sälja för klubben. Det skulle i så fall 

öppna upp för att sälja för laget. Då skulle vi själva kunna bestämma vad och när vi vill sälja.  

 

Träningsoveraller 

Kristina Malm (Lovisas mamma) som samordnar beställning och inköp av våra nya tränings-

overaller hade med sig overaller för utprovning av storlekar. Vi har lyckats få en sponsor 

(27M), vilket vi är mycket glada och tacksamma för. I skrivande stund är det fortfarande lite 

oklart vad overallerna kommer att kosta, men Kristina uppskattar att det landar på ungefär 

260 kr/overall (det vill säga jacka + byxa). 

 

Träningstider 

Vi tränar på måndagar och onsdagar mellan klockan 17.00 – 18.30. Ni som lämnar era barn 

på träningen bör vara tillbaka till 18.15, eftersom det kan hända att vi slutar lite tidigare 

(beroende på väder och barnens ork). 

 

Det är frivilligt om man vill träna en eller två gånger/vecka.  

 

Rutiner 

Följande rutiner vill vi redan nu försöka ”arbeta in” hos både barn och föräldrar: 

* inga örhängen (eller andra smycken) under träning och match 

* inga föräldrar i omklädningsrummet 

* inget godis & läsk mellan matcherna 

 

Kommande sammandrag 

Följande datum kan ni notera för kommande sammandrag: 

* 1 juni (hemma) 

* 23 eller 24 augusti  

* 6 eller 7 september  

* 20 eller 21 september för F06  

* 13 september för F05 
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Vårt eget sammandrag 1 juni på Lingvallen 

Följande ansvarsfördelning har gjorts mellan ledarna: 

 

Johan: domaransvarig 

Fredrik och David: försäljningsansvariga 

(prata med David om man vill baka, gärna bröd/frallor)  

Nicklas: matchvärdsansvarig  

Anneli: administrerar inbjudan till lagen i våra resp. pooler, spelschema etc. 

 

Vi är ett gäng familjer som kommer att finnas på plats. Vi välkomnar de föräldrar och äldre 

syskon som eventuellt vill hjälpa till, utöver de som redan står uppsatta som kioskansvariga 

(på vårt ansvarsfördelningsdokument). 

 

/Anneli (Tuvas mamma, tillika papperstränare och lagledare F05) 


