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Minnesanteckningar från föräldramöte 7 maj 2017
➢

Ekonomi: Kassörerna Linda och Camilla presenterade lagets ekonomi. 175 000 kr finns i
lagkassan efter säsongens slut.
Förslag som lyftes för återinvestering till killarna var:
- Vita matchdamasker till bortastället- Nej föreningen kör med röda damasker
- Namn att sy fast på matchtröjorna – såsom 02:orna har gjort- nej från föreningen
- UP kostnaden ok
- Värmdressar alt svarta Almtuna täckjackor ok
- Träningsläger med övernattning- variant lika förra året hos Wennmans. Behöver några som fixar
med aktiviteter och catering av mat. Förslag under första träningsveckan – sista veckan på
sommarlovet.
- träningsoverall – framförallt den röda överdelen ok. Förslag att ta fram en lista på allt som går att
beställa – och så får alla beställa utifrån behov och utifrån underlaget subventioneras kläderna
från lagkassan.
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Minnesanteckningar fortsättning
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Tränaren har ordet:
UP – alla tillfällen är inte genomförda och de flyttas över till nästa säsong. UP
resultatet kommer att mailas ut.
145 träningar under säsongen
78 matcher – 3 lag
Cirka 10 cuper under säsongen
Nästa säsong
B-pojk – talangutveckling. Mer samarbete mellan årskullarna – spelarna tränar på
sin nivå och kan spela med andra årgångar. Men alla tillhör 05 gruppen.
Matcher i Stockholmsserien (kan bli en del kvällsmatcher) och Upplandsserien.
Nivåanpassade cuper – anmäld till en cup hittills – men försöker att boka in 2 cuper
till innan seriestarten – mål att alla skall få spela en cup.
Utskick ikväll till alla spelare – om man skall fortsätta nästa säsong.
11 spelare har kommit in på hockeyklass
Förslag lagkassan står för 5000 kr per cup – vid dyrare cup delar de som spelar
cupen på överstigande kostnaden. Föräldrarna var överens om detta.
Ingen förändring i tränarstaben
Matcherna skall registreras i OVR från nästa säsong – utbildning inför nästa säsong.
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Minnesanteckningar fortsättning
➢ Cupgruppen:
Info gällande datum nyårscupen. Datum för cupen är inte spikat ännu – 2-3 eller 3-4 januari är
datumen som gäller.
➢ Material:
•
Vimplar behöver skaffas beställa av Mattssons – köps via pengar från lagkassan. 50-100 vimplar
beställs – lite beroende på pris.
•
Ny bod skall inredas – vi tror vi får en bod mellan a och c hallen.
•
Nya träningströjor skall beställas
•
Hockeyhandskar – mail utskickat för beställning
•
Ny leverantör till Almtuna – Sportringen
➢

Två nya spelare: Michal Malak från Slovakien och William Seger från Gävle.

➢
▪
▪
▪

Organisation:
Åsa Åberg slutar som TM vi behöver administrationsstöd, Hasse J kan vara bollplank.
Camilla Persson lämnar kassörsrollen och Ulrika Eliasson tar över efter Camilla.
Sisu ansvariga – Tobias Wargloo och Kent Näsström. Nyligen varit möte för att registrera
utbildningar och träningstillfällen.
Tips: Lägg in barnens e-postadress i deras profil på laget.se

➢
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Minnesanteckningar fortsättningar
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Nästa säsong kör igång i slutet av sommarlovet – men mer information kommer.
Säsongsavslutning – Karin F och Anna L tittar på något alternativ – förslagsvis en vardag
kväll.
Stort TACK till ledarteamet för säsongen.
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