
Minnesanteckningar från föräldramöte med F05/06 150117 

 

Närvarande 
Emma, Olivia, Lovisa, Julia, Lulia, Sofia EA, Tuva, Ebba, Sofia J, Jonna, Irmeline, Anastasia, Alice, Saga, 
Amanda, Tilda, Emily 
 

Inför kommande säsong 
Fortsätta hålla samman laget 05/06 med gemensamma träningar. Kommer att anmäla ett blandat lag 
i 7-mannaserien (05/06) och ett lag i 5-manna poolspel (06). David och Johan ansvarar för laget i 7-
mannaserien, Niclas och Fredrik ansvarar för laget i 5-mannapoolspelet.  John hjälper till som 
tränare. 
 
Vi kommer att önska samtidig träning med F03/04 en dag/vecka och försöka ha gemensam träning 
med F03/04 en dag/vecka. Förslag: måndag och torsdag (18-19.30), varav ett tillfälle på Lingvallen 
och ett i Ryd.   
 

Sociala aktiviteter 
Mötet pratade om värdet och vikten av att initiera sociala aktiviteter för tjejerna utöver 
fotbollsträningarna i syfte att stärka lagandan, som till exempel dagläger, gemensamt kolla på LFC-
matcher, filmkväll etc. Beslutades att införa ett nytt ansvarsområde i 
”Föräldraansvarsfördelningsdokumentet” som heter ”Sociala aktiviteter”. 
 

Fördelning av uppdrag (Efter barnens namn) 
Tränar- och lagledaransvar – Alice, Tilda, Amanda, Saga, Tuva, Jonna 
Sociala aktiviteter – Olivia (mamma), Emma, Lovisa 
TeamSportiaCup – Ebba, Tuva, Emily, Agnes KC 
Matchvärdar för A-laget: Irmeline, Sofia EA (mamma), Sofia J 
Gottedagen: Anstasia, Julia, Lulia 
Fikaansvar: (återkommer) 
Hemmasammandrag: (återkommer) 
Försäljningsansvar: (återkommer om behov finns) 
 

Årsmöte 
Information om kommande årsmöte den 5 februari (18.00) på Lingvallen. Medlemmar i LBK 
Gottfridsberg uppmanas att komma. Frågan om medlemsavgift 2015 kommer att avgöras på mötet. 
Förslag 1  
Med höst- och vårförsäljning till klubben: 
Bollek 450 kr 
Ungdom 900 kr 
Senior 1200 kr 
Familj 1400 kr 

Förslag 2 

Utan försäljning till klubben (men där försäljning till egna laget är möjlig): 
Bollek 700 kr 
Ungdom 1200 kr 
Senior 1500 kr 
Familj 1700 kr 
 



Försäljning till egna lagkassan 
Mötet diskuterade en eventuell försäljning till lagkassan för att kunna åka på cuper. Förslag på saker 
att sälja: kakor, New Body, lotter (adventskalendrar). Vi avvaktar föreningens årsmöte för att se vad 
som beslutas om försäljning och medlemsavgifter. 

 

Cuper 
Mötet diskuterade olika cuper: Jönsbergska, Finspångs Cupen, MAIK Cupen – David har kollat upp 
Finspångscupen och föreslår att vi satsar på den nästa år. Vi behöver ca 15 000 i lagkassan för att vi 
ska kunna åka på den och sova över. 
 
 


