
Föräldramöte lördag den 23 september 2017 
1. Val av protokollförare Susanne Walli 

 

2. Organisation:  

5 ledare; Andreas, Oskar, Thomas, Nils, Anders.  

Pebben och Banehag stöttar upp och hjälper till på is.  

Lista på övriga som kan hjälpa till på isen kommer upprättas.  

Daniel och Daniel ansvarar för slipning (material ansvar). 

Café och ekonomi: Siv och Camilla 

Cupgeneral: Sari, hjälps av Johan (sekretariat) och Anna (mat) Alla är med och hjälper till. 

Försäljning: Bella 

 

3. Träningar, Istider: Rikard håller på med istider. Schema med längre framförhållning kommer. 

En samträning och en egen träning.  FÖRÄLDRAR tänk på hur ni pratar med era barn. Var 

positiv till tidig träningstid så får barnen en bra och positiv inställning till tidig träning och de 

får kul när de är här! 

Prenumerera på kalendern. Kallelser kommer fortsatt skickas ut till träningarna.  

 

4. Poolspel:3 st innan jul och 2 st efter jul. Varje lag minst 9 barn. Spelar 4 mot 4. Måste svara 

på kallelser till poolspel /sammandrag. 

 

5. Kommunikation Facebook? Messenger? Vilken kanal diskuterades, Bella har startat en 

Facebook grupp. 

 

6. Mera is: För de barn som vill träna mer. Kallelse kommer. De som vill ha mera is än två 

träningar kommer erbjudas fler träningstillfällen på sin egen nivå (antingen med 

Hockeyskolan eller med 08or). Det är tränarna som bestämmer var barnen får träna extra.  

 

Detta är endast extra träningar, vi förväntar oss att man i första hand kommer på våra egna 

träningar. Orkar man mer kan man sätta upp sig på extra is. 

  

Här handlar det om att barnen skall utvecklas, vissa barn har kommit lite längre än andra. Har 

man inte kommit så långt är det en stor fördel och möjlighet att få träna med de som är lite 

yngre. Man bygger självförtroende och får en chans att vara stjärnan på isen. Viktigt att dessa 

barn också får chans att äga pucken och våga dribbla lite.  

De barn som kommit lite längre får istället träna med de som är lite äldre och får utmanas av 

att inte vara bland de bästa längre.  

Syftet är att man skall möta barn på ungefär samma utvecklingsnivå.  

Det blir roligare för barnen och alla får utvecklas på sin nivå, det händer mycket snabbt när 

barnen är så pass små så dessa grupper är inte statiska utan kan komm att ändras under 

säsongen. Viktigt att utmana de som kommit långt men ännu viktigare att utveckla de som 

kommit mindre långt. Större chans att de fortsätter med hockey om de vågar röra pucken 

mer. Målet med detta är att ALLA barn får vara med och känna sig BRA. Att inte alltid känna 

sig varken BÄST eller SÄMST. Det är bra för barnen att få känna sig som STJÄRNOR och BÄST. 

Kommunicera detta på ett positivt sätt till barnen!  

7. Målvakter: Finns en lista, alla som vill får lov att prova. Viktigt att man kommer i god tid om 

man skall få chans att stå i mål. 
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8. Rutiner Regler  

 

Vill ha nära kontakt med föräldrarna. Ta upp saker direkt med ledarna på plats. 

 

Föräldrar skall vänta utanför omklädningsrummet i största möjliga mån. Målet är att barnen 

själva ska ta på sina skydd. Knyta skridskor kan några få gå in och göra. En förälder kanske 

knyter flera par. För många föräldrar i rummet hämmar barnens möjlighet att umgås med 

varandra och få lagkänsla. Dessutom väldigt varmt och trångt i omklädningsrummet. 

Någon ledare kommer att vara i rummet, dörren kommer normalt sett vara öppen, vi skall 

inte lämna barnen helt själva bara ge dem lite plats. 

Prata med kompisen på bänken bredvid i omklädningsrummet.  

Sitt bredvid olika kompisar och lär känna varandra.  

Det är i omklädningsrummet vi bildar lagkänsla. 

Om något barn behöver hjälp så kan kompisen eller tillgänglig förälder hjälpa till.  

 

Om det är något speciellt som gäller bemötandet för just ditt barn. Berätta för ledarna.  

Ropa Lagets namn på matcher. (Ej barnens namn) Bua inte på matcher!  

VIKTIGT! Säg bara det positiva som barnet gjorde på träning (det de inte kan kommer de lära 

sig ändå utan att föräldern påpekar brister). ÖVERÖS barnen med beröm. Det är då de 

VÄXER. Notera att det är väldigt få som blir proffs. Vi är här för att ha kul. 

 

9. Lagkassa 

Behövs för att vi skall kunna åka på cuper och annat kul. 

3 saker vi skall göra under året: 

 

 Sälja Handstöpta ljus. Paket om 6 ljus säljes för 110 kr/st 53 kr/st går till klubben. = 

Höstinsamling 

 Föräldrar Ta hand om parkeringen på ko-släppet på Guddeby gård en dag i maj ger ca 

10 000 kr.  

 Alla föräldrar skall se hemma och på jobb - alla kanaler för att kolla om priser till 

Lotteriet till cupen. Vill ditt företag sponsra. Tex hink med bilvårdsset etc etc. Tänk 

efter redan nu, jaga sponsorer. 

 

10. Frölundamatch: VI kommer att gå på frölunda match tillsammans på hötslovet. Några barn 

(12st) kommer att få spela knatte-hockey i pausen, vi lottar fram deltagare efter 

närvarostatistik. Alla barn blir bjudna på matchen och föräldrar och syskon kan köpa biljetter 

till reducerat pris. 

Vi hoppas på att få till ytterligare ett tillfälle till våren så att fler får chansen att spela. 

Mer info kommer 

 

11. Övriga frågor: 

Café: Svårt att lägga schema med datum eftersom träningarna inte är fastlagda.  

Bella mailar ut café lista med 2 familjer per vecka ni får själva bestämma hur det skall delas 

upp beroende på hur många träningstillfällen vi har den veckan. Vi sköter Cafét på ojämna 

veckor vid samträning samt på alla våra egna träningar. 

Nyckel till Cafét skall hänga i skrubben där barnens tröjor hänger, den får man hämta och 

lämna i samband med att man står i cafét.  
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Kaffe, socker och servetter finns på plats. Mjölk och fika skall fixas av föräldrar. 

Så lite socker som möjligt är riktlinjen för caféet. 

 

Pengarna går till barnen. Köp i vårt café! Swisha hellre än kontanter, det blir avgifter för 

kontanthantering vilket innebär mindre pengar till barnen.  

 


