
  

Team 09 Föräldramöte  

Datum 2018-09-24 

Närvarande (föräldrar till): 

Gustav, Nils, Elias BN, Emil, Jack, Holger, Oliver P, Alex, Oliver J, Melvin, Joel, Alvin, 
Oscar, Julius, Wilson, Otis, Pablo, Anton, Elias A, Valter, Oliver B 

Protokoll: Nils Larsson 

Reflektioner om cupen: 

Fantastiskt genomförd arbetsinsats! 

- Ekonomin inte riktigt klar än. 

- Lång dag, många matcher… 

- Bråk, hur gör man? Får inblandade lag vara med nästa gång? 

- Hur hanterar vi dumma kommentarer? Upp till föräldrar och ledare att ta upp 
diskussionen. 

Organisation: 

- Kenth kommer vara med som ledare och för att framförallt hjälpa till med 
målvaktsträning. 

- Det finns nu en grupp med reserver “Inhopparna”som hjälper till och stöttar 
när inte ordinarie ledare kan vara med. 

- Café och ekonomi. Siw Hege. 

- Material: Daniel/Daniel. 

- Försäljningsgrupp: 

- Jessica 

- Siw Hege/Bella? 

- Är det någon annan som vill vara med så får man gärna anmäla sig. 

- Hur går man tillväga? Är det gruppen som bestämmer antal försäljningar? 



- Förslag från gruppen om hur man hanterar frågor runt försäljning kan tas 
upp på nästa föräldramöte. 

Utbildning: 

- Utbildade ledare är ett krav för att stå i båset under matcher. 

- Tidigare har bara Andreas och Oskar gått utbildningen. Nu har klubben bestämt 
att alla ledarna nu ska få utbildningen. 

- Alla föräldrar har dessutom blivit inbjudna till en utbildning av Barbro 
Sundberg. 

- Ledarna utbildas också av Barbro. Klubben kommer certifiera ledare enl detta. 

Medlemskontraktet: 

- Vi kommer fokusera på några punkter under hösten 

- Jag uppträda sportsligt och kamratligt på is och i omklädningsrummet 

- Jag använder inte svordomar 

- Jag peppar mina lagkamrater 

- Jag lämnar omklädningsrummet städat. 

- Ta gärna upp kontraktet och diskutera hemma  

- För de som inte lämnat in kontraktet än kan det lämnas till ledarna 

Spelarsamtal: 

- Vi kommer ta några spontana samtal med barnen. 

- T ex: 

- Kan du beskriva vad du gör när du inte tränar? 

- Vad är roligast? 

- Osv… 

- OK från närvarande att gå vidare med detta. 

Seriespel x 2: 

- Oskar förklarade att traditionellt har U10 spelat i Bohuslän Dal 

- I år har klubben av misstag anmält oss till både Göteborgsserien och Bohuslän 
Dal. 

- Vi har inte haft ambitionen att spela i båda. 



- Ansvarig för serieanmälan har försökt att dra oss ur båda serierna men det har 
inte gått. 

- Nu anses det negativt för klubben ifall vi ändå skulle dra oss ur. 

- Vi kommer att deltaga i båda serierna. 

- Göteborgsserien är 2 lag x 2 matcher per gång och total är det 14 matcher (7 
hemma och 7 borta) 

- Poolspelet i Bohuslän Dal är som förra året 2 lag x 3-4 matcher 

- Vi kommer ha hemmamatcher i Munkedal. Inget arrangemang runt detta. 

- Blir det för mycket prata gärna med ledarna och hoppa över nån träning. 

- Hur hanterar man att många håller på med andra sporter? 

- Stor trupp är en förutsättning för att kunna vara med i båda serierna. 

- Eventuellt kommer vi fylla på med U9 spelare när det behövs… 

Laguttagning: 

- I Göteborgserien kommer vi att ställa upp med 22 spelare till matcherna även 
om fler är anmälda. 

- I Bohuslän Dal är det 18 spelare som gäller. 

- Det kan alltså innebära att man kan få stå över ifall fler spelare har anmält sig 
än ovan.En reservlista kommer upprättas inför varje match. 

- Ambition att alla deltar lika mycket i båda serierna med jämna lag. 

- Ledarna kommer också dela upp sig och kan behöva hjälp. 

- Kallelse kommer 2 veckor innan. Sista svarsdatum 1 vecka innan. 

 GP pucken: 

- 25/11? 

- 2 lag anmälda 

- Ytterligare ett tillfälle under våren för de lag som går vidare. 

 Målvakter: 

- Vi kommer inte  heller denna säsong ha fasta målvakter utan man kan 
fortfarande prova på att vara målvakt. 

- Vi kommer dock ha en grupp som får stå i mål lite oftare. Framförallt är det 
intresset som styr men även var man befinner sig med skridskoåkning, 
utveckling osv. Ledarna har en lista. 

- Prata gärna med oss ledare om ert barn vill stå i mål ifall vi inte fångar upp 
detta så kan vi prata lite mer om hur vi ser på det. 



- Detta gäller givetvis också ifall barn eller föräldrar inte önskar att barnet står 
i mål. 

Organisation kring matcher: 

- Det behövs ansvariga för Sekretariat, Sarg-byggande osv. 

- Grupp som håller i detta och planerar 

- Johan B sammankallande   

- Ett rullande schema som för caféet vore bra. 

- Myclub inloggning behövs för att Johan ska kunna skicka ut kallelser/
mail osv. 

 Mera Is: 

- Inte samma behov som förra året, dels pga av många matcher 

- Vi kommer erbjuda extra träning hos t ex U9, för de som vi anser skulle kunna 
utvecklas av detta. 

- Ledarna återkommer lite längre fram i denna frågan. 

- U11 har också flaggat för att man i vissa fall kan efterfråga stöttning vid 
matcher. 

- Då handlar det om spel på helplan 

- Vi kommer då erbjuda de vi tror klarar av att träna och vara med ensam 
i omklädningsrummet med U11 möjlighet att prova på. 

- Ledarna kommer att prata med föräldrar/spelare om detta. 

 Cuper: 

- Eventuellt kommer vi ha någon avslutningscup i slutet av Mars när seriespelet 
är slut. 

- Erik B. undrade om Vänersborgscupen var aktuell och pratade om 
ett hotell där… 

Helplansspel: 

- Förberedelser för nästa år och September cupen. 

- Träningsmatcher i slutet av säsongen Mars-April? 

Lars-Ove Haraldsson: 

- Lars-Ove anordnar resorna klubben brukar göra till Kanada. 

- Vi tänkte bjuda in LO till ett nästa möte för att berätta lite mer om 
upplägget. 



- Sen får vi (Team 09) ta ställning till hur vi vill göra. Om vi ska sikta på en 
Kanadaresa eller något annat. 

Samlingstider: 

- Vid träning skriver vi 45 minuter innan i kallelsen. Givetvis har vi förståelse för 
att det kan vara svårt under t ex de tidiga eftermiddagsträningarna. 

- Vid match är samlingstid 1 timme innan match. 

- Det vill vi gärna se att man kan möta. 

- Dels för att vi kommer ha gemensam uppvärmning i god tid innan match 

Övriga frågor: 

- Saknas några inbetalningar för  

- Cupen 

- Idrottsrabatten 

- Kontrollera gärna att ni betalt in. 

- Ekonomin 

- Cupen drog in ca 60000 

- Kontot: ca 120 000 

- Kan Siw Hege skicka påminnelse direkt till dom som missat? 

- Det ansågs vara OK. 


