
Föräldramöte 2019-01-28 

 

- Vi behöver en styrelserepresentant när Alexandra går i pension som kassör för 

klubben och inte längre sitter med i styrelsen. Hör av dig om du är intresserad! 

 

- Vi kommer fortsätta träna ihop med 06 och ha en gemensam hemsida, men vi 

kommer inte att åka på cup tillsammans i år som vi gjort tidigare pga att vi är för 

få för två 9-mannalag på cup. Därmed delar vi vår lagkassa, och Alexandra tar 

hand om den för 05. 

 

 

- Vi vet inte träningsschema för våren än, men vi kommer att samarbeta med både 

04 och 06. Vi kommer inte att skicka ut kallelser till våra träningar, men det är 

viktigt att man kommer och att man, om man inte kan komma, underrättar någon 

av ledarna. Vi vill att 05 prioriterar våra träningar, men vill man träna extra med 

04 är det bara bra. 

 

- Vi kommer behöva fortsatt stöttning av 06:orna och ibland 04:orna. 04:orna är i 

behov av stöttning av oss. Vi har ambitionen att hålla igång alla tre lagen även 

om det blir lite administrativt jobb för att se till att matcher inte krockar.  

 

 

- Försäljning – det är bra om vi har en lagkassa att ta av till exempel när vi ska på 

cup och när vi är på cup. Är det nån som kan tänka sig att vara ansvarig för en 

försäljning? Alexandra kan tänka sig att vara ansvarig för en kakförsäljning om 

det finns intresse för en sådan. Är det nån som har nån annan idé? Hör av er! 

 

- Vi kommer, precis som förra året, att ha kiosken öppen när vi har match på 

Lingvallen. 

 

 

- Vi planerar en cup på våren och en i sommar (beroende av att de flesta kan och 

vill vara med), 

 Skarpans upptaktscup i Linköping 6 april. Kostnad ca 150 kr/person och 

då ingår lunch. Kallelse är skickad, svara snarast. 

 Forward cup i Örebro 8-11 augusti. Kostnaden kommer att landa på 

ungefär 1300 kr/person, men har vi någon/några försäljningar kan vi 

kanske betala en stor del med lagkassan. Kallelse är skickad för att kolla 

av intresse. Svara snarast. 

 



- 04 och 06 kommer båda att åka på cup i Halmstad 25-28 augusti och 04 kommer 

behöva stöttning från några 05. 

 

- Vi kommer att få nya matchställ, men vi vet inte när än. Om ni inte lämnat in det 

gamla, gör det! 

 

 

 

 


