
Minnesanteckningar från Ledarmöte 5 april kl 19.00 
Det var tyvärr inte många som kom på årets första ledarträff, något vi hoppas blir bättre till nästa 
träff. Datum är ej satt för det. 

Här kommer en sammanfattning av vad som gicks igenom. 

Matchkläder 

Kontakta Suvad för att avtala tid om när ni hämtar ut era kläder. Alla lag får det antal och de storlekar 
som beställdes i höstas. Om antal och storlekar inte stämmer löser ni det med Suvad efter att alla lag 
hämtat ut sina kläder. Se bifogad kvittens som ska fyllas i vid uthämtning av kläder.  

Kafeterian 

Renoveringen av kafeterian är i full gång med målet att öppna i helgen. Alla väggar och tak är 
nymålade, förrådet som tidigare stod mitt i rummet borttaget och nya sittgrupper är på gång. När 
möblerna är på plats arrangeras en liten invigning. Förra året ökade vi omsättningen från 60 000 till 
100 000 och i år hoppas vi öka ytterligare lika mycket.  

Joni, som kommer vara huvudansvarig för kafeterian, presenterade sig. Han kommer se till att den 
hålls öppen lördagar, delar av söndag och ett par vardagkvällar. På lördagar då trycket är som högst 
behöver dock lagen hjälpa till. Se bifogad lista.  

Samarbete med Ösmo IF 

Denna säsong kommer Nifens P04 att samarbeta med Ösmo P04. Förbundet har gett föreningarna en 
dispens som innebär att de kan låna spelare mellan lagen då båda klubbarna har en lite för liten 
trupp. Två lag är anmälda i serien, ett Nifenlag och ett Ösmolag. De kommer träna en gång i veckan 
här och en gång i Ösmo. 

P03 har inför denna säsong tyvärr inte tillräckligt många spelare för att få ihop ett lag. Här kunde inte 
ett liknande samarbete med Ösmo gå att få till och laget kommer därför dras ur serien. 
Förhoppningen är att de spelare som finns kvar fortsätter spela, förhoppningsvis i Ösmos lag.  

Vad kan vi göra för att behålla spelare längre upp i åldrarna? 

Ovan föranledde en diskussion om vad vi som förening kan göra för att motverka att lag läggs ner när 
spelarna kommer upp i 15-årsåldern. Ökad samverkan mellan lagen är ett måste. Första lösningen ska 
alltid vara att låna spelare inom föreningen eller slå ihop två åldersgrupper. Detta måste styrelsen 
tydligare uppmana. Ett samarbete med någon form av akademi som möjliggör extra träningar för 
ambitiösa ungdomar kan vara en fördel och styrelsen undersöker saken. En annan aktivitet kan vara 
att våra egna ledare går ihop och erbjuder gemensamma extraträningar för flera åldersgrupper. 
Fotbollsaktiviteter på eftermiddagar, förslagsvis i samarbete med UngFritid kan också vara en bra 
aktivitet. Styrelsen undersöker även den saken.  

Rekryteringsaktiviteter  

I februari gjordes ett direktutskick för rekrytering av tjejer i samarbete med Nifens nya sponsor 
Magnolia. Det har gett ett bra utfall med ca 10 nya spelare. Nu finns tankar om att göra samma sak 
för pojkar. Det kommer även bli mer aktiviteter i sociala medier. Niklas Svanberg kommer jobba med 
klubbens Facebook och Instagram. Niklas uppmanar alla lag att skicka bilder och texter från träningar 
och matcher till honom så lägger han ut det: niklas.svanberg@nynashamn.se  

Mejlproblem 

mailto:niklas.svanberg@nynashamn.se


Flera ledare med Hotmail-adresser upplever att de inte får massmejl som skickas från @nifen.se  
Styrelsen ska se över problemet och hoppas hitta en lösning. 

Vi uppmanar också alla ledare att gå med i Facebookgruppen Nifen ledare: 
https://www.facebook.com/groups/628576670608247/about/ 

 

Nya policys 

Styrelsen håller på att se över de policys som finns. 
https://nynashamnsif.myclub.se/menu/pages/12325  

En ny policy för bidrag till cuper finns på hemsidan. Vi håller även på att se över en policy för 
Sponsring av egna lag. 

 

Fotografering av lagen 

På måndag och onsdag vecka 16 kommer Johan Gustavsson att finnas på Kvarnängen för att 
fotografera alla spelare och lag. Bilderna får spelarna sedan köpa för 150 kronor. 

 

Fotbollsskolan  

Landslagets fotbollsskola arrangeras 18-20 juni. Nio ungdomsledare är klara, varav merparten även 
varit med tidigare år. Johan Gustavsson (F-07) och Suvad kommer finnas på plats under dagarna och 
se till att allt flyter på. MEN, vi behöver en till vuxen på plats. Hör av er till Emma Ny, eller direkt till 
Johan, om ni har möjlighet att hjälpa till alla eller någon av dagarna.  

 

Nifencupen  

Lag som deltog i Nifencupen förra året har börjat höra av sig och vill vara med även i år. Det är 
jätteroligt och självklart ska vi få till en cup även i år, MEN en arbetsgrupp behöver sättas samman för 
arrangemanget. Tränare och ledare för 5- och 7-mannalagen uppmanas höra av sig till Suvad snarast.  

 

Fakturor för medlemsavgiften  

Fakturorna för medlemsavgiften har dröjt på grund av att det behövdes göras uppdateringar i 
systemet. Det är nu klart och fakturorna börjar gå ut från fredag 6 april. Kom ihåg att spelare med 
knapp ekonomi kan söka bidrag till medlemsavgiften från Nifenfonden 
https://nynashamnsif.myclub.se/menu/pages/11292  

 

Samarbete med Torö 

Nifens seniorer och Torö har fått till ett bra samarbete. Den långsiktiga målsättningen är att 
föreningarna med tiden går ihop. Lagen bjuder redan idag in varandra på träningar. De har kört en 
gemensam träningsmatch mot Ösmo som Nifen vann! Åldersskillnaden och skicklighet mellan lagen är 
idag för stor för att en sammanslagning skulle fungera. Vi vill undvika utslagning av våra yngre 
spelare, men när Nifens unga killar utvecklat ytterligare är målsättningen att lagen går ihop, vilket 
skulle innebära att det då finns underlag för två seniorlag inom Nifen. 

https://www.facebook.com/groups/628576670608247/about/
https://nynashamnsif.myclub.se/menu/pages/12325
https://nynashamnsif.myclub.se/menu/pages/11292


Skicka välkomstmejl till gästande lag 

Förra året togs det fram ett utkast på välkomstmejl som lagen kunde skicka inför hemmamatch till 
gästande lag. Önskemål fanns om att skicka ut den texten på nytt, så här kommer den: 

Välkomna till Nynäshamns IF 

Vi vill passa på att hälsa er välkomna till Nynäshamn och Kvarnängens IP nu på lördag kl XXX. 

Vi finns på plats från klockan XXXXX och tar emot er.  

På Kvarnängen finns omklädningsrum och kafeteria där vi säljer varmkorv, varma mackor, kaffe och 
dryck, glass och gosaker.  

  

Hitta hit 

Adress: Kvarnängens IP, Kvarnängsvägen 20, 140 41 Nynäshamn. https://kartor.eniro.se/m/0Kj0j  

Gratis parkering finns direkt i anslutning till idrottsplatsen 

  

Varmt välkomna! 

Namn och telefonnummer 

 

 

 

 

https://kartor.eniro.se/m/0Kj0j
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