
PROTOKOLL FÖRÄLDRAMÖTE NÄSETS SK, FLICKOR 08, lördag den 23 februari 2019 kl 13.30-14.30 

Närvarande tränare: Anna Kylner och Fredrik Björnerud. Närvarande föräldrar enligt närvarolista 

Protokollförare: Johanna Krook, Justerare och utskick av protokoll: Anna Kylner 

Detta protokoll är en relativt lång redogörelse för samtlig information som delades på 

föräldramötet. Läs gärna all information så är du påläst! ☺ Om tiden är knapp, försök hinna med 

de röda bitarna, eftersom de är viktiga att varje förälder följer upp på.  

1. Träningstider 

I måndags hade laget första uteträningen för året, på Stavdal.  

From v 9 fram till april börjar laget träna utomhus på Stavdal, enligt följande tider:  

Måndagar kl 17-18.30  

Fredagar kl 17-18 

 

Ifall vädret omöjliggör utomhusträning så har vi som backup kvar banan för inomhusträning 

på lördagar kl 13.30-14.30, fram till och med mars. Ledarna meddelar om någon av 

utomhusträningarna (pga för dåligt väder, snöfall etc) ersätts av inomhusträning på lördagen.  

 

OBS! Måndagsträningen har bra uppslutning, men det är lite färre barn på fredagar. Se till 

att uppmana era barn att även delta på fredagsträningarna! Det blir roligare ju fler som är 

med, och tänk på att vi får aktivitetsbidrag från kommunen för varje barn som deltar på varje 

träning! (vi för närvarolista på träningarna av den anledningen). De barn som är skadade kan 

av naturliga skäl inte vara med, men vissa tjejer kanske ändå vill vara med och känna 

grupptillhörigheten? Tränarna ska fundera på om det kan finnas små uppgifter som skadade 

tjejer kan få hjälpa till med, så att de känner att de ändå kan vara med på träningspasset, 

utan att träna. 

 

Prata även med era barn om att de ska tänka på att vara på plats 5-10 minuter innan 

träningspasset. På så sätt så hinner de prata av sig lite grann och vara klara för start när 

träningen börjar. ☺ 

 

En fråga om hur tjejerna kan meddela om de inte kommer på träningen dök upp. Tränarna 

återkopplar om lösning, tex att man ska smsa tränarna om man inte har möjlighet att vara 

med på träningen. De återkommer via mejl om detta. 

 

Träningarna pågår fram tom v 24.  

 

Sommarschema: 

Vecka 25 träningsläger  

V 26-27 tar vi uppehåll  

V 28 (mitten på veckan) Träning inför Gothia Cup 

V 29 Gothia Cup (Majoritet av matcherna Mån-Ons, sen beror det på hur det går för lagen, 

om de spelar fler matcher efter det!) 

 

2. Disciplin på träningar 



Nu när tjejerna blir mer seniora så vill vi ge de bästa möjligheterna att bli grymma 

fotbollsspelare. Detta ökar såklart också kraven på träningarna och att tjejerna lyssnar noga 

på och följer instruktionerna.  Vi tycker såklart att det är kul att tjejerna har så roligt hop, 

men ibland kan träningarna bli lite väl stojiga. Ledarna kommer framöver att låta de barn 

som inte lyssnar och följer instruktioner, trots påminnelse, få sitta på sidolinjen under 

träningen. Så prata gärna med era barn om hur viktigt det är att de lyssnar och lär på 

träningen. Tack! ☺ 

 

3. Träningsplan 

Träningarna kommer vara upplagda på 8-12 veckorsintervaller med ett tydligt fokusområde 

för varje träning, blandat med lite varierade övningar så som passningsspel. Tränarna 

kommer jobba enligt modellen Vad, Varför, Hur 

- Vad ska tränas? (tex passningsspel) 

- Varför ska vi träna detta? (för att kunna flytta bollen med kontroll över hela planen) 

- Hur ska vi träna detta? (frågor från barnen och instruktioner från tränarna) 

Det kommer även skapas en särskild målvaktsgrupp för de tjejer som tydligt uttryckt intresse 

för att vara målvakt, dessa kommer få särskilda målvaktsövningar, men de kommer även 

delta i många av de andra övningarna och fysträningen.  

Apropå fysträning: Nu när vi börjar spela 7-manna så krävs det mer av barnens fysik, därför 

kommer vi börja träna mer styrka och knäkontroll (knäskador är tyvärr vanligt bland 

fotbollstjejer). Vi ber er att surfa in på www.knäkontroll.se  tillsammans med era barn och 

ta del av de övningar som finns där. Uppmuntra era barn att göra dessa övningar 10 

minuter varje vecka. Det kan förebygga skador med så mycket som upp till 64%! En ganska 

liten investering för mycket resultat, eller hur? ☺ 

4. Fikabord på matcher 

Beslut fattades att vi fortsätter med fikabord på hemmamatcher. Det är bra intäkter till 

lagkassan. 

  

5. Cuper i plan 

Följande cuper är bokade: 

31/3 Älvsborg 

25-26/5 Näsets cup (vi spelar på söndagen) 

V 29 Gothia cup  

 

6. Gothia Cup 

Fantastiskt att 21 tjejer har anmält sig! Det innebär att vi får ihop 2 lag.  

OBS! Viktigt är att meddela så snart som möjligt om ni har ändrat planer och inte kan vara 

med. Klubben har betalat in 4000 kr per F08-lag (totalt 8000 kr) för medverkan på cupen, och 

det vore synd om vi inte får ihop de två lagen vi har anmält när det väl närmar sig.  

 

Det är alltid roligt om det sker lite sociala aktiviteter med laget utanför fotbollsplan, tex en 

grillning och banderollmålning. Johanna och Susanne (Alice´s och Hannas mammor) tar på 

sig att samordna detta med hjälp av övriga föräldrar. De mejlar alla under våren! 

http://www.knäkontroll.se/


Det brukar finnas möjlighet för hela familjen att följa med sina barn på invigningen av Gothia, 

om man vill. Det görs isåfall till självkostnadspris. Mer info kommer! 

 

7. Lagkassan 

Totalt har vi nu 14 000 kr i lagkassan. Förslaget är att vi använder pengarna till 

kringaktiviteter för Gothia cup samt till tex en övernattningscup så som vi gjorde förra året. 

Föräldrarna överlåter ansvaret att disponera pengarna på bästa sätt till tränarna.  

 

Kom gärna med förslag på försäljningsaktiviteter för att skaffa mer lagkassa! Vi kommer 

inte göra ngn aktivitet under vår/sommar, men kanske till hösten?  

 

8. Näset SK - aktiviteter 

Klubben kommer be alla barn att sälja 12 lotter var under våren, en speciallott som även 

ger viss rabatt på tex Åkeredshallen. Mer info kommer från klubben inom kort.  

De största kostnader som klubben har gäller hyra av planer från kommunen samt underhåll 

av egna banor och klubbhus.  

Klubbens evenemang är viktiga inkomstkällor. Följande evenemang ligger i plan: 

4/5 Näsetloppet (våra tjejer springer 2,5 km och kommer köra ett par träningstillfällen innan loppet, 

info kommer komma om när dessa träningar sker så tjejerna får med sig rätt sorts skor!) 

26/5 Näset cup 

7/9 Näsetdagen 

 

9. Föräldrakontrakt 

Näset SK är självklart mycket stolta över sina värderingar och har tagit fram ett 

föräldrakontrakt som beskriver föräldrars ansvar kring sina barns fotbollsspelande. Syftet är 

att skapa samförstånd mellan klubbengagerade, tränare och föräldrar så att våra barn får en 

fin upplevelse kring fotboll. Detta kontrakt kommer mejlas ut och ska gås igenom med era 

barn, skrivas på av er föräldrar samt lämnas till en av tränarna. Läs även vinröda tråden, 

NSKs värderingar, på hemsidan tillsammans med era barn! ☺ 

 

10. Medlemsavgiften ger mervärde 

Det kan vara bra att veta att en betald medlemsavgift ger era barn försäkringsskydd under 

träningarna, samt under transport till och från träningen. Den kan även ge snabbare 

handledningstid för behandling av träningsskador. Mer info kommer snart på Näset SKs 

hemsida. De spelare som inte har betalt medlemsavgift får tyvärr inte spela match. 

 

När det gäller insamlingen av pengar till den nya konstgräsplanen, så framförde tränarna att 

det inte borde vara samma peng som alla lag ska bidra med, eftersom det är olika storlek på 

lagen. Detta innebar att Näset SK betalade tillbaka 2000 kr i form av cup-peng till F08, kan 

vara bra att känna till. 

 

11. Styrelsen söker person  

Näset SK behöver förstärkning i styrelsen, är du eller ngn du känner sugen på att hjälpa till? 

Alla kompetenser är välkomna  och en ekonom är allra särskilt välkommen! Det finns även 

möjlighet att hjälpa till i lite mindre skala: i arbetsgrupper så som anläggningsansvar, 



evenemangsgrupp, sponsorgrupp osv. Om du vill dra ett strå till stacken, mejla Christina 

eller Katarina. Christina.wallberg@hotmail.com eller katarinahanell@hotmail.com 

 

Ha en fortsatt fin vecka, vi ses på fotbollsplan! 

Tränarna för F 08 
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