
Föräldramöte 2/1 – 19 

 

Ekonomi 

• I kassan idag har vi ca 130.000:- 

• Våra försäljningar hittills har gett ca 10 – 20.000:- per insats 

• Caféförsäljningen har gett ca 25.000:- per år, med minskande försäljning pga att fler och fler 
lämnar av sina barn på träningen, vilket är naturligt. Kompenseras till viss del av att vi har 
matcher istället, men det kommer inte bli lika mycket intäkter framöver. 

• Trekungacupen i september gav ca 60.000:- 

• Lagavgifter till cuper ligger på ca 2 – 4.000:- per anmält lag. 

• GP – pucken kostar 3.000:- per anmält lag. 

Det diskuterades även om man ska kunna köpa sig fri från vissa aktiviteter då många har flera barn 
som idrottar i andra sporter och känner att det blir mycket försäljningar totalt sett. Vi kommer att 
fortsätta med våra försäljningar av ljus, newbody och kol. 

 

Mera is 

 

Vi kommer att erbjuda mera is under våren, både till U9 och U11. Detta blir i anslutning till våra egna 

träningar därför ser vi gärna att ni svara på så många kallelser till våra egna träningar som ni vet att ni 

kan komma på. Vi skickar kallelser till mera is till de som är anmälda på våra egna träningar. 

 

 

Cuper 

 

Vi kommer att delta i 2 cuper i år. Båda dessa spelas på helplan för att få matchträning på helplan 
inför nästa år. Tyvärr kan vi inte delta med 2 lag i samma cup, det kommer då bli att halva laget åker 
på en cup och halva laget åker på den andra cupen. Alla som anmäler sig till cuper kommer att få 
spela. 

Vi har som målsättning att delta i cuper varje år och kommer inte tumma på det för att satsa på en 
Kanada-resa. Nästa år vill vi hitta en cup där vi kan övernatta.  

Innan säsongens slut lägger ledarna fram en plan för vilka cuper vi vill delta i under nästa år för att 
kunna göra en budget inför försäljningar nästa säsong. 



 

 

Kanada-resa 

Under mötet kom det upp många bra tankar och funderingar inför en ev Kanada-resa i framtiden. 

Inget beslut blev taget gällande den resan. Frågan om man kan åka och spela någon cup ute i Europa 

istället kom upp. Här får man väga in att en cup är baserad på tävling och förmodligen tufft 

motstånd, medan Kanadaresa bygger på glädje och intresse för hockey med träningsmatcher med 

två upplägg, Kungälv mot Cornwall och en match med mixade lag. 

• Spela cup i Europa istället årligen. 

• Åka till USA för att titta på en NHL-match 

• Fortsätta att spara pengar på samma sätt som vi gjort hittills 

• Målinriktat sparande? 

• Olika sparformer diskuterades t.ex. eget sparande hemma eller att vissa aktiviteter riktas 

specifikt till en större resa.  

 


