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Nu är vi inne i säsongen 2017!
Höstens åldersgruppsträffar är nu klara och ni kan hitta presentationen på hemsidan . Stort tack till er alla
som har deltagit och för ert engagemang. Vi hoppas att lösningar snart finns för alla lag gällande truppstorlekar, flytt av spelare och anmälan till S:t Eriks-Cupen 2017. Notera att vi har gjort en ändring i sista
datum för de yngre lagen, 5-7m, att byta lag, se presentationen. Detta för att skapa ett lugn för er så ni vet
hur många spelare ni har i laget inför kommande S:t Eriks-Cup-säsong.
Nedan följer några viktiga punkter som ni behöver läsa, några snabba med sista datum på onsdag och några
som kan göras längre fram men där det gynnar ert lag att ”snabba på”.

Fakturorna för säsongen 2017, verksamhets-, medlemsavgift och Coop 10:an, kommer att gå ut i slutet
på denna vecka. I den informationen kommer jag att rekommendera alla vårdnadshavare att skapa en egen
medlemsinloggning till MyClub för att därigenom kunna uppdatera sina egna kontaktuppgifter, se barnets
aktiviteter, ha koll på fakturor osv. Information om hur man gör finns på hemsidan.

Viktigt att ni gör (tar en minut) senast onsdag:
1. Logga in på er MyClub-sida – Medlemsregister
2. Klicka på inställningar (pilarna längst till höger bredvid gubben)
3. Klicka på generell
4. Kolla att rutan bredvid ”visa medlemmar” inte är i-bockad (är den i-bockad kan varje vårdnadshavare se
alla i lagets spelares uppgifter, vilket inte är bra)
 Ta gärna en koll att mailadressen för vårdnadshavare 1 är korrekt så att fakturan kommer fram.

Boo FF samarbetar med SISU Idrottsutbildarna i Stockholm
Varje möte som ni ledare har, där ni diskuterar och planerar kring laget, är ”utvecklingsarbete” som bedrivs i
föreningen och därför kan redovisas till SISU. Varje redovisad utbildningstimme ger föreningen resurser som
kan användas till ännu mer utbildning.
Arbetet måste genomföras med minst tre deltagare och i minst 45 minuter.
Jag är övertygad om att vi inom Boo FF har många sammankomster i de olika lagen som uppfyller dessa
krav – exempelvis när lagens ledare träffas för att planera säsongen och träningar och sedan
informationsmöten till föräldrar. Mejla in uppgifter om era ledarträffar till fotbollsansvarig (alt.
info@booff.se ) för er åldersgrupp senast den 15 december. Notera att hela årets möten kan tas med.
Dessa uppgifter behövs för redovisningens skull:
1.Namn på lärgruppsledare (den som ledde samtalet, ansvarig för mötet)
2.Namn på deltagare (minst två utöver lärgruppsledaren. Är ni tio så behövs bara två skrivas upp).
3.Datum
4.Start och stopptid
5.Syftet med träffen / vad utvecklade vi

Vad använder Boo FF utbildningsbidraget till?
2015 åkte vi på dagskryssning t/r Åland med PF06s ledare där vi genomförde åldersgruppträff,
spelar/tränarutbildning samt värdegrundsarbete. I lördags åkte vi med PF04 och PF07s ledare med samma
agenda - Ett mycket lyckat koncept där ledarna får träffa varandra och diskutera kommande säsong och vi
från kansliet får träffa våra ledare.
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Vi gärna vill fortsätta med detta kommande år. Så vi är tacksamma för er hjälp med att skicka in ovan
redovisning.
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Sponsorhuset har vi informerat om tidigare. Men nytt nu är att det är integrerat i MyClub. Kick-back på
alla köp går till ert lag. Black-Friday närmar sig, julshopping m.m och många handlar ju redan via internet. Se
då till att era föräldrar har registrerat sig för ert lag så att lagkassan får ett extra tillskott på varje köp som
görs.

Hur gör du?
1. logga in i på er MyClub-sida – Medlemsregister
2. Klicka på inställningar (pilarna längst till höger bredvid gubben)
3. Klicka på Sponsorhuset
4. Följ instruktionerna – lätt som en plätt!

När betalningen kommer in:
1.

Varje kvartal kommer du (som nu går in och registrerar dig i MyClub) att få ett saldo på det som går till
er lagkassa.

2.

Beloppet kommer att sättas på Boo FFs konto (detta en säkerhetsåtgärd ifall ansvarig för er lagkassa
slutar etc) och markeras med ert lagnamn.

3.

Sedan kan ni när som helst lämna in ett underlag på en kostnad ni har haft med laget till
liv..sahlberg@booff.se och få summan överfört till ert lagkonto.

Kör igång – det finns ingen anledning att vänta!

– lite tips bara!
MyClub vidare
I medlemsregistret i MyClub under filer så kan man lägga upp olika mappar där ni kan välja om lagets
medlemmar (de som registrerar sig enligt informationen under Fakturor) eller bara lagets ledare skall kunna
se dessa.
Där kan ni lägga t.ex. anteckningar och presentationer från föräldramöten, ekonomisk status i lagkassan
etc., det vill säga information som ni vill föräldrar skall ha tillgång till men som ni inte vill lägga på
hemsidan.

Årsverksamhetsplaneringsmallar!
SISU har tagit fram en del mallar för lagen inför säsongsplanering, hur vill vi att laget skall fungera etc. Vi har
justerat lite. Ni hittar dessa mallar för de olika åldersgrupperna på hemsidan under ledare.

Tack för er
uppmärksamhet.
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Med vänlig hälsning
Liv Sahlberg
Boo FF Klubbchef

