
Minnesanteckningar från föräldramöte F05/06, 160427 
 

Punkt 1 

David informerade om föräldrarnas roll under träningar, matcher och hemma. Det är OK att 

heja, men inte coacha.  

Punkt 2 

Anneli & Jenny gick igenom tänket och upplägget kring fikaansvar och lathunden. Både 

schema och lathund ligger bland dokumenten på lagets webbplats.  

Punkt 3 

David informerade om hur vi tänker kring kallelser till match. Eftersom truppen består av ca 

25 tjejer i dagsläget kommer max 13 personer kommer att kallas/match. När vi kallar till 

match väger vi in: träningsnärvaro, ett visst mått av rättvisetänk men framför allt kommer 

sunt förnuft att råda. Så om era barn har andra aktiviteter som krockar med 

fotbollsträningen är det viktigt att ni meddelar oss, så att vi vet det (och kan ta hänsyn till 

det). Kallelser till match kommer att skickas senast på onsdagskvällen, och svarstiden 

kommer att vara kortare än tidigare.  

Punkt 4 

Även den här säsongen är Cajsa Andersson (målis i LFC) vår fadder. Hon kommer på besök i 

samband med träningen måndagen den 9/5. 

Punkt 5 

Gottedagen som i år infaller den 21/5 bemannas från F05/06 av Mikael (Klaras pappa), Mats 

(Julias pappa) och Darko (Anastasias pappa).   

Punkt 6 

LFC-night infaller den 25/5 och ersätter ordinarie träning. En särskild kallelse har gått ut till 

detta tillfälle. Information om detta ligger sedan tidigare på lagets webbplats. Programmet 

finns att läsa här. 

Punkt 7   

Matchvärdar vid A-lagets hemmamatch den 14/6 är Mikael (Ebbas pappa) och Fredrik 

(Amandas pappa).  

Punkt 8 

Komplettering av overaller och/eller inköp av andra ”profilprodukter” ansvarar man själv 

för. Nästa år blir det troligtvis aktuellt att göra en gemensam beställning av nya overaller.  

Punkt 9 

Om någon är sugen på att spela fotboll vecka 24, går det att anmäla sig till LBK 

Gottfridsbergs fotbollsskola/Football 4 U. OBS! Sista anmälningsdag är den 8/5. Mer 

information om detta finns här och på lagets webbplats. 

http://www.lbkgottfridsberg.se/teamdata/files/6504/Fikaansvar%20vid%20hemmamatcher%202016.pdf?v=1462216317
http://www.lbkgottfridsberg.se/teamdata/files/6504/Lathund%20för%20fikaansvariga.pdf?v=1462216318
http://www.lbkgottfridsberg.se/teamdata/files/6504/LFCNIGHT-MAJ2016.pdf
https://start.landslagetsfotbollsskola.se/show_club?club_id=8563


Punkt 10 

Finspång Cupen 1-3 juli: Sista dag att betala i var fredagen den 29/4. Vi behöver frivilliga 

föräldrar som kan tänka sig att sova över (och ta ett socialt ansvar) och stötta ledarna. Vi 

kommer antagligen även att behöva föräldrar som skjutsar till Finspång på fredagen. Vi vet 

inga tider än, eftersom det inte finns något spelschema. Mer information kommer efterhand 

som vi får det från arrangören. Packlista kommer också när det närmar sig. Det är 

naturligtvis frivilligt att sova över.  

 


