
Föräldramöte 170508 

 

Här kommer några punkter som togs upp på föräldramötet. 

 

- Viktigt att betala medlemsavgiften, bland annat för att det är det som betalar 

planer, matchställ mm, men också för att man inte är försäkrad om man inte 

betalat. Efter förfallodatum kommer endast de som betalat att kunna bli kallade 

till match. 

 

- Overallerna finns att betala och hämta ut på Team Sportia. Har man inte beställt 

går det att efterbeställa, men då gör man det själv på TS. 

 

- Matchställen är utdelade till de som hade match i helgen. Man behåller det 

hemma under säsongen och tar hand om det. Slutar man lämnar man in det. Det 

har också köpts in vattenflaskor till alla spelare märkta med namn och nummer. 

Dessa kommer endast att användas på match. 

 

- Se till att svara på kallelser så snabbt som möjligt och se till att ni håller er 

uppdaterade i vad som händer genom att läsa på hemsidan. 

 

- Om man inte kan komma på en träning vill vi att man skickar ett sms till John  

(0761415151). Är det så att man alltid missar en träning pga annan aktivitet 

måste man meddela det, men behöver man inte höra av sig varje vecka. 

 

- Gottedagen 20/5. 05:orna spelar träningsmatch kl 14:45 mot Vidingsjö. 06:orna 

oklart i skrivande stund. Kom ner till Lingvallen och ät hamburgare, umgås och 

titta på matcher! Det är vår dag! 

 

- LFC night 10/5. Samling utanför arenan 17:50. Man ska vara ombytt och ha med 

sig vattenflaska. Tränarna tar med bollar. 

 

- Ny LFC-match där vi får gå in i halvtid och skjuta straffar är planerad till 15/10, 

mer info när det närmar sig. 

 

- Fikaansvarslistor finns nu för både 05 och 06 i olika former, finns även en 

checklista. 

 

- Bullerby cup är nu betalad och klar och trupperna är satta. Mer info när det 

närmar sig. 

 

- 06 kommer kalla 10 spelare till varje match. 



 

- 05 kommer att kalla 11 spelare till varje match. Kallelsen kommer efter 

måndagens träning och ska svaras på senast torsdag lunch. När vi bestämmer 

vilka som ska kallas kommer vi i första hand att ta hänsyn till träningsnärvaro de 

senaste tre träningarna. 

 

- 05 – lämna in blankett för registrering om det inte är gjort! 

 

- 05 – kommer att spela Mc Donalds-cup i Linköping 7-8/10. Mer info om det när 

det närmar sig. 

 

- Se till att barnen har ätit innan träningarna, så de orkar. Vi är ganska många 

spelare på träningarna, vilket är jättekul, men det betyder också att det är ännu 

viktigare att man inte ”flamsar runt”/klagar/sprider dålig stämning. Det är inget 

tvång att spela i laget, men kommer man på träningarna måste man lyssna på 

tränarna och ta det seriöst så blir det roligare för alla. 

 

- Vi vill gärna uppmuntra er och barnen att komma och kolla på varandras 

matcher och heja. 

 

 

Har ni några frågor så hör gärna av er. 

 

/Alexandra 


