
Minnesanteckningar från föräldramöte F05/06, 160124  

Truppen  

 Diskussion om huruvida vi ska ha ett eller två lag i serien. Mötet fattade ett enhälligt beslut 

att anmäla ett lag till seriespel kommande säsong.  

 Kopplingen mellan träningsnärvaro och matchspel kommer att börja spela lite större roll än 

tidigare.  

 Vi kommer att börja med lite mer riktad målvaktsträning för de tjejer som är intresserade av 

att stå i mål. Vi kommer inte att byta målvakt under pågående match på det sätt som vi har 

gjort hittills.           

Träning 

 Vi kör inomhusträning på Tornhagsskolan fram till påsk, ungefär. Ingen löpträning i samband 

med dessa träningstillfällen. Förlänger istället tiden inomhus till 11.30.  

 Under försäsong kommer vi att köra lite löpträning. Meddelar dag & tid när det blir aktuellt. 

 Vi vet ingenting om vilka träningstider/-dagar som blir aktuella för utomhusträningen, men 

vi kommer att önska samma dagar (måndagar och onsdagar) som förra säsongen. 

Finspångscupen  

 Datum: 1-3 juli 

 Subventionerad kostnad/barn (max 500 kr – återkommer när vi vet mer exakt) 

 Övernattning är inte tvingande. Det är ok att vara med på cupen även om man inte skulle 

vilja sova över.   

 Vi kommer att skicka ut en packlista i god tid innan cupen. 

 Kallelse (bindande) kommer att skickas ut efter mötet. När vi ser hur många som kan delta 

tar vi ställning till om vi anmäler ett eller två lag till cupen.  

Ansvarsfördelning 

 Grästränare: David (Alices pappa), John (Jonnas pappa), Niclas (Sagas pappa) och Johan & 

Camilla (Tildas föräldrar)  

 Papperstränare/fikaschema: Anneli (Tuvas mamma) 

 Trivselledare/försäljningsansvar: Alexandra (Olivias mamma) och Kristina (Lovisas mamma) 

 Kassaansvarig: Jenny (Emmas mamma) 

 Bemanning på Team Sportia Cup: Mikael (Irmelines pappa), Clara (Agnes K C:s mamma) och 

Gabriella (Stellas mamma) 

 Matchvärd på A-lagets hemmamatch: Mikael (Ebbas pappa) och Fredrik (Amandas pappa)  

 Gottedagen (maj): Mikael (Klaras pappa), Mats (Julias pappa) och Darko (Anastasias pappa) 

Övriga frågor 

Fika 

 Vi kommer att köpa in termosar, vattendunk, kannor och duk till laget. Sakerna förvaras hos 

Jenny. 

 Vi kommer att göra ett fikaschema (två familjer/hemmamatch). Kan man inte den dag man 

är uppsatt ansvarar man själv för att byta med någon. 

 Det finns en lathund för fikaansvariga som kommer att uppdateras inför säsongsstart. 

Lagkassan  

 Saldot i lagkassan: drygt 21 000 kr (från försäljning) plus 8 000 kr (hos föreningen)   



Overaller 

 Hur ser behovet ut: behöver vi beställa en ny laguppsättning, eller räcker det att de som 

behöver komplettera gör det på egen hand? Anneli gör ett upprop på lagets webbplats. 

Påminnelse till alla föräldrar om att: 

 inte ska närvara vid samling innan och efter matcher 

 inte ska ”coacha”, utan bara heja under match  

Nästa möte 

Nytt föräldramöte längre fram i vår, när vi fått våra träningstider och behöver börja planera mer 

konkret inför Finspångscupen. 

 

 


