
Hej på er! 
 
Här kommer lite punkter från föräldramötet idag. 
 
1. 
Lagledare P05 
Örjan Olsson 
Malin Strand 
Magnus Hilmersson 
Lagledare P06-07 
Jonas Olausson 
Sten Isnes 
Karin Carlsson 
 
Linnea ska i framtiden huvudsakligen ansvara för killarnas träning. Lagledarna ska vara 
kontakten till föräldrar. De kommer att träffas för att fördela olika ansvarsområden.  
 
2.  
Ekonomiansvarig: Karin Carlsson. 
 
Killarna har en gemensam lagkassan för hela P05-07. 
Viktigt att fundera på hur vi kan göra för att samla ihop mer pengar till laget. Hör av er med 
idéer och möjligheter till Karin. 
 
3. 
Körschema P05: Malin Strand 
Körschema P06: Annki Andersson 
 
Viktigt att tänka på i samband med körning. 
I varje bil räknas det med att det finns 4 lediga platser+ chaufför. Om man behöver uträtta 
något litet ärende på väg hem från match vid körning ska detta meddelas till spelares 
föräldrar så att de slipper onödig väntan eller oro. 
Om man inte har möjlighet att köra den eller de dagar man tilldelats ansvarar man själv för 
att byta med någon annan. Meddela också de som gör körlistor så att de kan ändra på 
hemsidan. 
 
4. 
Medieansvarig: Annki Andersson  
                             Malin Strand 
 
Malin hjälper Annki att lägga in matcher för P05 och eventuell information till laggruppen. 
Annki fixar en inloggning till Malin och en genomgång av hur den fungerar.  
 
5. 
Vid match på helgen ska spelarna kunna meddela på måndagen innan match om de kan vara 
med eller ej. Linnea och de andra lagledarna ska inte behöva ringa för att få ett svar. 
 



6. 
Information om matchdagar finns på hemsidan och det är upp till varje förälder att gå in 
på hemsidan för att uppdatera sig. Information om samlingstid får man närmare matchdag. 
Om Annki och /eller Malin får information om detta lägger de in det på hemsidan. 
 
7. 
För P05 behövs en sekretariatslista för vårens hemmamatcher göras. Det är också önskvärt 
att ytterligare föräldrar går en kort utbildning kring hur man gör detta. I dagsläget är Örjan 
och (Peter?) (P05) samt Jonas och Sofie (P06) utbildade i detta. P06 har ännu inte sekretariat 
utan det är först nästa säsong. Jonas är också med som lagledare och har därmed svårt att 
sitta i sekretariatet samtidigt om det är så.  Finns det fler som kan eller vill, hör gärna av er 
till Linnea (iallafall innan ansvarsuppgifter är fördelade). 
 
8. 
Meddela ALLTID frånvaro i så god tid som möjligt. Tränarna behöver veta hur många som 
kommer på träningen för att kunna planera bra träningar för våra killar. Facebooksidan eller 
sms-gruppen ska inte användas för att meddela frånvaro. Det ska göras genom att skicka 
ett SMS till Linnea. Hennes nummer finns på SHK´s hemsida. 
 
9.  
Glöm inte att våra tränare gör allt arbete för våra killar helt ideellt. För att det ska fungera är 
det viktigt att vi föräldrar är med och stöttar och hjälper till där vi kan så att de känner att de 
orkar och hinner med. Allt för våra barns skull! 
 
10. 
Linnea skickade med en lapp om Potatiscupen idag. Den ska lämnas till Linnea senast 8/2. 
 
 
 
Ytterligare en hälsning från dagens träning: 
 
Skicka med barnen en vattenflaska som de har på träningen. Idag saknade fler än hälften 
detta. De blir svettiga och törstiga och behöver fylla på med vatten. Det blir mindre spring på 
toaletter för att dricka och de får mer ut av träningen om den finns med. 
 
Vid pennan: 
Annki 
 
 
 
 
 
 
 
 


