
FÖRÄLDRARMÖTE 26/11 

 

- KANADARESA - omröstning 

Info kring resan finns i tidigare protokoll.   

Vi röstar om vi ska fortsätta satsa på Kanadaresa eller ej. 

För att vi ska fortsätta satsa mot Kanada har ledarna beslutat att 80% behöver rösta ja för en 

vidare satsning. Vi är 29 spelare i truppen, om 6 eller fler röstar nej så blir det ingen resa. 

Om ja, behöver beslutas hur vi tar oss dit. Försäljningar, eget sparande, riktade försäljningar? 

Resultat från omröstningen, av de på plats har 7 st röstat nej. Vilket innebär att det inte blir 

någon Kanadaresa. 

 

- INFO FRÅN STYRELSEN 

Hindra rykten, team-06, mer info kommer senare från styrelsen när allt är utrett. Handlar 

mycket om relationer, tänk på att ledare är ideella, tänk på hur vi pratar med barnen om 

hockey och ställ inte för höga krav på att barnen. 

KIK är en breddförening och vill att alla barn ska ha roligt. Skapa ett livsintresse. Ca 2 barn 

per åldersgrupp kommer till KIKs A-lag, ännu färre till SHL eller NHL. 

 

- GP-PUCKEN 

2 lag indelade så jämnt som möjligt, med hänsyn till olika roller på isen, ledarbarn. Olika 

utfall pga olika motstånd. Ingen form av toppning har förekommit. 

 

- LAGINDELNING 

16 spelare vid varje tillfälle, viktat match-träningsprocent. Håller igång så många spelare som 

möjlig i matchandet.  

Frågan kom upp om det är möjligt att tidigarelägga kallelser till match en vecka. 

Tar hänsyn till många faktorer vid varje indelning.  

Försöker alltid göra jämna lag, alla ska kunna utvecklas.  

 

 



- SPELARMÖTE 

 

Barnen har själva fått vara med att ta fram regler för hur vi ska vara mot varandra, hur man 

är en bra lagkamrat och kompis. 

Många bra förslag och tankar kom fram, resulterade i en lista som ledarna kommer att ha 

olika fokusperioder kring. 

 

- Myclub 

Icke sportsliga frågor som ska läggas ut på myclub är Erik Banehag behjälplig att få ut 

info. 

Eric.banehag@balder.se 

 

 

- FÖRÄLDRARÅDET – REPRESENTANT 

 

Mattias Sahlén (Joels pappa) ställer upp i denna roll. 

 

- CUPER 19/20, 20/21 

Cup 5/1 i Stenungsund är vi anmälda till, oklart om den blir av. Få lag anmälda.  

Danmarkscupen i mars har ledarna beslutat att ställa in, bl.a för att det är en placeringscup 

vilket vi ska försöka undvika. 2 övernattningar tror vi blir för mycket första gången vi sover 

över med barnen, dessutom utomlands långt från föräldrar. 

Vill åka på avslutningscup i mars med 2 lag, så att vi avslutar säsongen tillsammans. 

 

Vill åka på träningsläger i början på nästa säsong (under september), med en övernattning.  

 

 

 

 

 



- EKONOMI – FÖRSÄLJNINGAR 

 

Ca 170´ på lagkontot. Varje försäljning ger ca 10 - 15 tusen i vinst. Då Kanadaresan inte blir 

av kan vi köpa tex kläder från lagkontot, betala spelaravgifter till cuper m.m.  

Försäljningar kan fortsätta ändå om någon vill ta ansvar för försäljningar och ett visst 

intresse finns. 

Ett förslag kom upp om att anordna en cup istället för 2 försäljningar.   

 

 

- NÄSTA MÖTE 

 

10/3 – 20  

Anordning av GP-pucken nästa år? 

Träningsläger i början på nästa säsong. 

 

 

 

 

 


