
Minnesanteckningar, föräldramöte 170212 

 

Ansvarsfördelning 
 
A-lagsmatch: Johan (Tyra), Karl-Johan (Cornelia), Henrik (Maja) 
 
Gottedagen: Johanna (Klara), Camilla (Agnes N), Johan (Sofia EA), Stefan (Sofia J), Elvira (Hanna) 
 
Försäljning: Kakor (Alexandra), annat? (inte Alexandra) 
 
Kassör: Jenny (Emma) 
 
Papperstränare & lagets representant i styrelsen: Alexandra (Olivia) 
 
Grästränare: 05 John (Jonna), Mats (Julia) och 06 David (Alice), Niclas (Saga), Camilla och Johan (Tilda) 
 
Fikaansvar: övriga. Alexandra gör lista för 05 och David för 06 när matchschema kommit ut.  
 
Tvättansvar: förslag: hemmamatcher hänger det ihop med fikaansvar. Bortamatcher blir det en tvättansvarig 
från varje lag. 06 har Fredrik (Amanda). 05? 
 
 
 
Matcher och träningar 
 
Vi hoppas (har som vision) att vi ska kunna erbjuda 3 träningstillfällen/vecka, varav minst ett ihop med F04. 
Inget krav att gå på alla, men helst 2/vecka. 
 
F04 var nära att få lägga ner, de är på gränsen till för få spelare och har problem att få föräldrar som hjälper 
till. Vi kommer att stötta med spelare på match när det är möjligt och det kommer att rotera så att alla som 
vill kommer få testa på. Våra egna matcher kommer dock alltid i första hand. 
 
Vi har i år anmält ett lag till 05-serien och ett till 06-serien. Det betyder att tjejerna kommer få spela fler 
matcher den här säsongen än förra då vi spelade som ett lag. Vi kommer också ha färre avbytare på 
matcherna, så man kommer få spela mer per match. 
 
Om man har en aktivitet som krockar med träningarna så är det bra att meddela tränarna det så de vet 
varför man alltid är borta en viss dag. 
 
Vi kommer inte att ha personliga matchställ i år. Tränarna kommer att lägga ut matchställ i 
omklädningsrummet innan match, så tjejerna byter om gemensamt. Vi kommer också köpa in vattenflaskor 
(personliga) som bara används på match. Detta innebär att vi behöver tvättansvariga. För hemmamatcher 
kommer vi testa att lägga det på den som har fikaansvar. För bortamatch behöver vi en ansvarig för 05 och 
en för 06. 
 
 
Overaller 
 
Vi kommer gemensamt att köpa in nya overaller i år. Vi försöker få till någon/några sponsorer till dem så 
overallerna blir billigare. Mer om det senare. 
 
Mössor & halsdukar 
 
Mössor och halsdukar med Gotte-logga finns att köpa från kansliet. För att inte alla ska behöva kontakta 



kansliet och åka dit och köpa så kommer Alexandra att lägga ut en beställningslista. Mer om det i en 
separat nyhet. 
 
Cup 
 
Vi har kollat på flera cuper för sommaren och landat i att Bullerby cup i Vimmerby (27-30/7) är den som 
passar ledarstaben bäst. Den är egentligen för 05 och 07, men vi ska kolla upp möjligheten att anmäla 
antingen två blandlag eller att 06:orna får spela mot 05. Mer info om det kommer senare. 
 
 
Träningsläger 
 
Vi kollar upp möjligheten att ha ett träningsläger i vår som uppstart för säsongen ihop med F04. 

 

Instagram 

Vi har ett instagramkonto, lbkgottfridsberg_f05/06    Det är ett privatkonto som är till för tjejerna och deras 
famlijer. Vill du följa kontot, och har ett användarnamn där det inte tydligt framgår vem du är, kan du maila 
eller sms:a Alexandra så godkänner hon dig. 


