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Föräldramöte flickor -09  
 
 Presentation ledare och föräldrar 

Anna, Magnus, Fredrik – med på föräldramötet. 
Therese, Jonas, Monna, Anders, Dalal och Martin – Linneas pappa kommer tillbaka 
efter ett uppehåll. Niklas har slutat då Hanna inte vill fortsätta. 

 
 Lagföräldrar 

Amanda Elonsson (Tildas mamma) Bohus Cup 
Olof Lewin (Karolinas pappa)  Lagkassan 
Veronica Lindblom (Idas mamma) Försäljning 
Annica Martinsson (Lisas mamma) Försäljning 
Lars Nohle (Alice pappa)  Cafébemanning 
Deras kontaktuppgifter finns på hemsidan för laget och ligger i listan bland ledare, vi 
ska kolla om det går att göra en egen lista på bara lagföräldrarna. En föräldragrupp 
är guld värd för oss och dom gör ett riktigt bra jobb tycker vi!!! 
 

 Info och sammanfattning tiden som varit och nu 
Vi är idag 31 spelare och 10 ledare. Vi har under säsongen spelat över 100 matcher 
vilket vi tycker är grymt bra jobbat av alla inblandade. 
 

 Kontaktuppgifter 
Det skickades runt en utskriven lista där man kunde kontrollera sina uppgifter och 
ändra om man hittade något fel. Är det någon som inte var med på mötet kontrollera 
gärna uppgifterna som ligger inne i MyClub så att det stämmer. 
 

 Hemsida/Kalender/Kallelser/Informationsflöde Myclub 
Vi kommer skicka ut ett mail om man tycker det är ok eller inte att sitt barn ska få 
vara med på bilder som läggs upp på hemsida, sociala medier m.m 
Vi kommer att ändra tiderna i kalendern inför hösten så att det ska stå den tiden vi 
samlas inför träning och inte den tiden vi går in på planen. Detta så det blir tydligare 
om man har med den i sin privata kalender också. Kalendern går att synka så den 
finns med i sin telefon om man vill. 

 
 Träningar och matchspel – tiden som varit och framåt inför spel på stor plan 

Varit mycket ändringar pga av krock med sammandrag men framför allt senaste 
tiden efter att Sparråshallen är stängd. 
Vi ska börja förbereda oss inför spel på stor plan och det spelsystem vi kommer att 
använda är – försvar 3-3, anfall 4-2.  
Vi satsar på att starta med första träningen efter sommaren den 31 augusti. Till 
hösten kommer vi att ha två träningar i veckan varav en kommer troligen vara på 
lördag förmiddag och en någon veckodag. Det blir i augusti vi kommer få reda på när 
våra träningstider blir. Vi kommer också ha någon form av kickoff inför hösten inför 
vårt spel på stor plan. Mer info senare om detta! 
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 Seriespel 
Vi har kommit fram till att vi anmäler tre lag till seriespel. Det seriespel vi valt är att 
ha en match per helg och det kommer bli ca 9st matcher mellan ca mitten av oktober 
till mitten av december. Vi kommer alltid att blanda lagen så att man får spela med 
alla sina kompisar i laget under säsongen. Troligen kommer vi införa att vi planerar 
och bestämmer lagen för en månad i taget. Innan seriestart så svarar man vilka 
matcher man inte kan vara med på och så planerar vi lagen efter det. Det blir då eget 
ansvar att hålla koll på kalendern när matcherna är. Detta kommer medföra att det 
blir mycket färre kallelser att svara på. 
 

 Sponsring 
Serneke sponsrar oss med 7 500:-, vi fick nya shorts av klubben som vi tryckte 
Serneke på och vi betalar tryckkostnaden av de pengarna och resterande får vi 
behålla. Mera sponsring till vårt lag är alltid välkommet, under 10 000:- så är 
klubbens policy att 15% går till klubben och resterande till laget. 
 

 Bohus Cup 10-12 maj 
Planering i stora drag (mer detaljerad info kommer senare): 
Vi blir 32 spelare och 8 ledare och har anmält 4st lag. 
Vi kommer att bo och äta på Mimers gymnasium. 
Information har gått ut om att betala in 300:- per spelare till lagkassan. 
På fredagen ska vi träffas på eftermiddagen för att göra iordning grejerna inför 
övernattningen mellan lördag till söndag. Vi äter också middag ihop och troligen 
tittar på en match i Mimershallen. Tider för fredagen kommer i senare info. 
Vi bestämde att barnen får ta med det som de vill ha till lördagsgodis och lämna det i 
sovsalen (tänk på att det finns barn som är nötallergiker, alltså inga nötter). 
Lördagsgodis för max 25:- kom vi överens om att vara lagom. 
Samling på både lördag och söndag för att äta frukost kl 7.00 
Packlista inför cup kommer i senare info. 

    
 Föreningspizza 

Annica berättar om att det troligen blir detta vi kommer att sälja till hösten. Om ni vill 
läsa mera om vad det är så finns det info på nätet. 
 

 Dammatch måndag 1 april 
 Fredagsmys 5 april 
 Klubbmästerskap söndag 14 april 
 Aranäs Open lör och sön 25-26 maj – 2 lag anmälda 
 Cup till hösten med övernattning –  vi har pratat om Skadevi Cup i Skövde den 1-

3 november 
 
TACK FÖR OSS! 


