Föräldramöte den 21 september 2014, Almtuna team 05

1) Nuvarande Team Manager Josef öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2) Sekreterare Camilla Persson presenteras.
3) Matrialare Bengt Hulth informerar
Richard Lindström och Gunnar Westman kommer att hjälpa till som
matrialare denna säsong.
Det finns nya match-damasker till laget. Damaskerna får inte tas med hem.
Killarna kommer att behöva ”hållare” till damaskerna, var och en får
införskaffa det.
Det finns nya matchtröjor för säsongen.
Skridskoslipning sker efter träningen på torsdagar samt när A-laget har
hemmamatch.
Märkning av grejor – önskemål om att barnens kläder och hockeyprylar märks
upp med namn och att man tittar igenom utrustningen, skruvar åt skruvar,
kollar skidskosnören mm.
Håll ordning i boden, ställ upp allt på hyllorna, det finns gott om plats.
Ny skridskoslip är inköpt (har inte kommit än). Vi behåller den gamla
skridskoslipen en övergångstid, men den ska säljas framöver.
4) Ändringar i lagledningen
Karin Wennman tar över ansvaret som Team Manager efter Josef.
Niklas Sjölund är ny tränare för säsongen. Andreas och Niklas kommer
tillsammans att dela på ansvaret som huvudtränare.
5) Tränare informerar
Niklas och Andreas informerar om slutmål och delmål för laget. Långsiktiga
mål är att få så många spelare som möjligt att fortsätta med hockeyn ända upp
till juniornivå (är många spelare som slutar innan) och att alla spelare ska
utvecklas så mycket som möjligt efter sin egen förmåga.
Tränarna arbetar med delmål varje vecka. Vill skapa stimulans för varje
individ vid varje träning och kör nivå anpassning på träningar. Vill få fram

tävlingsmomentet. Fokuserar mycket på skridskoåkningen, tekniken, leka
fram balansen. Kommer att fortsätta med denna träning i höst.
Strävar efter att effektivisera träningarna, barnen får röra på sig mera, mindre
köande = mindre tjafs.
I år är tre lag anmälda i 05-serien och ett lag anmält i 04-serien. Valet att även
spela i 04-serien är för att möta upp alla barns behov så att alla spelare får en
”morot” utifrån sin egen nivå.
Matcher – vi kommer att åka med färre spelar till matcher, 1-2 målvakter och
två femmor för att alla ska få mer speltid.
Cuper - den 27-28/12 är det aktuellt för laget att deltar i någon cup. Kostnad
för cupen är 3.500:- för laget i anmälningsavgift, kostnaden står laget för och
250:-/barn, den kostnaden står individen för. Det kommer utskick om
förfrågan att delta i cupen och viktigt anmälan är bindande.
Det är av stor vikt att alla svarar på kommande utskick gällande matcher inom
utsatt datum, i annat fall går frågan vidare till annan spelare.
Vi, föräldrar behöver inte meddela frånvaro på barnen vid träningar.
Tränarnas önskemål är att det inte är föräldrar i bås eller i omklädningsrum
och det har fungerat bra hittills. Det finns både tränare och matrialare till hands
för att hjälpa barnen vid behov. Vi, föräldrar ser till att barnen kommer i god
tid före träningen så att dom hinner byta om själva.
Gällande helgträningar, se till att barnen kommer i god tid och att barnen är
ombytta och klara 10 minuter innan träningen börjar. Tränarna hinner då i lugn
och ro prata med barnen före passet, ”rita upp” träningen, prata om värdegrund
mm innan det är dags att gå på isen.
Tränarna rekommenderar att alla byter om i omklädningsrummet och även att
alla stannar kvar och duschar efter träning. Det har stor betydelse för barnen,
dom har väldigt roligt tillsammans den stunden, lär känna varandra bättre och
det gör att sammanhållning blir bättre i laget.
Laget kommer att börja med fysträning i höst. Kommer att läggas in fys-pass
en gång/vecka i samband med is-pass på helgen. Fysträningen kommer bl a att
bestå av koordinationsövningar, röra kroppen rätt, träna hela kroppen mm.
Tränarna meddelar att stämningen bland pojkarna känns bra. Om någon
förälder hör något negativt från sitt barn meddela tränarna omgående så
försöker dom lösa situationen efter bästa förmåga.
Vid träningar och matcher vill tränarna att det inte ska finnas mobiltelefoner
eller läsplattor att spela spel på, med i omklädningsrummet. Det bästa är att
barnen umgås med varandra. Barnen får såklart använda sin mobil att ringa på,
vid behov.

6) Värdegrund
Värdegrunden finns på lagets hemsida. Gå igenom den lite då och då med
barnen hemma.
7) Kassören informerar
Bosse kunde inte närvara vid mötet, Josef informerar. Det finns nu ett bokslut
per 2014-06-30 gällande lagets ekonomi på hemsidan. Återfinns i mappen
”Styrdokument & Protokoll”. Vill man veta hur man ligger till med
betalningar går det bra att kontakta Bosse. Vet man med sig att det finns något
som är obetalt till laget, betala in det så snart som möjligt.

8) Arbetsgrupper
Karin delade ut en lista på indelning av arbetsgrupper säsongen 2014/2015.

9) Gästbok (hemsidan)
Gästboken ska bara innehålla relevant information. Vid frågeställningar mm
kontakta tränarna direkt via mejl eller telefon, inte via gästboken. Observera
att frånvaroanmälan vid träningar inte behöver göras. Info om mejladresser
och telefonnummer finns på lagets hemsida.

10) Parkering
Vi ändrar samlingstiden vid arbetet på parkeringen till kl. 17.30 vid matchstart
kl. 19 och även till 1 ½ timme före matchstart på helger. Parkeringsansvarig
ser till att koner, västar och växelkassa finns på plats vid samling.
Det finns ingen specifik parkeringsplats för pressen.
Besökare som har VIP-kort får parkera gratis, behöver dock visa upp sitt VIPkort.
Låt det hela flyta på med så lite konflikter som möjligt.

11) Bytardag
Det låg på team 05:s lott att arbeta på bytardagen i år. Det genererade ca
1.000:- till lagkassan.

12) Övriga frågor
Det är fotografering på torsdag 25/9. Barnen ska vara ombytta och klara till
kl.15.00. Det kommer att behövas en hjälpinsats av föräldrar med tröjbyten
under fotograferingen.
Önskemål från föräldrar var att mötet planeras in tidigare på säsongen för att
bl a göra upp en budget (hur mycket pengar behöver laget dra in), göra upp en
plan inför varje säsongen.
Vid försäljning av Sunda tvättmedel går 75% av intäkten till laget.
Arbetet på parkeringen vid Almtunas hemmamatcher, 50% av intäkten upp till
2.000:- går till laget.
Det kom upp en fråga om det finns plats för nya spelare i truppen? Tränarna
informerar att det självklart finns plats för nya hockeylirare. Nya spelare får
vara med i truppen och parallellt vara med i hockeyskolan för att lära sig
grunderna.

Vid Pennan, Camilla Persson

