Minnesanteckningar – föräldramöte – Bergs IK P07 – 13/11 2016
Presentation ledare:
Josephine Lind (lagledare), Åsa Wilhelmsson(målvaktstränare), Bjarne Lewin, Kristian Sjöström,
Mattias Kallentoft, Jimmy Wentzell (ny tränare (Linus pappa))
Laget:
Bergs IK P07 består nu av 29 pojkar. Laget har haft 82 % närvaro under hösten – det märks att det är
ett gäng som gillar att spela innebandy.
Övernattningen: Ledarna berättar om en mycket lyckad helg. 26 pojkar och 5 ledare deltog i
aktiviteten. Det blev bad, film, tävlingar och lek. Det är en mycket fin grupp där alla får vara med i
gemenskapen.
Behöver pojkarna lyssna till något på mobiltelefonen vid insomning krävs hörlurar för att inte störa de
andra.
Nyheter från klubben:
Bergs IK har fått en ny ordförande – Christer Nyberg. Ny kassör är Kajsa Hagberg.
Kiosken har fått nytt sortiment, tanken är att det ska underlätta arbetet i kiosken. Tex är smågodis
borttaget ur sortimentet.
Vårt åtagande i samband med matcher
Sälja restaurangchansen (redan genomfört)
Bemanna kiosken vid våra matcher i Ljungsbro sporthall. Även bemanning i kiosk i Skäggetorpshallen
kan bli aktuellt i vår, ledarna återkommer med info.
Träningar, tider, upplägg mm
Tisdagar 18:45-20:00 Vreta Kloster (Pojkarna ska vara ombytta och klara 18:45. Mellan 18:45-19:00
håller ledarna en längre genomgång i omklädningsrummet.) Under tisdagarnas träning fokuseras det
främst på teknik och skottträning pga att salen i Vreta Kloster är lite liten för matchspel.
Torsdagar 18:00-19:20 Rydshallen. Fokus på matchspel och positionsträning.
Vissa föräldrar har tyckt att tisdagens träning ligger lite sent, dock är det inget tränarna kan göra något
åt, det är extremt dåligt med hallar i Linköping och man får vara glad för den tid laget får. Man avgör
själv som förälder om ens barn orkar vara med på den sena träningen eller ej, det är okej att någon
gång avstå från tisdagsträningen
Matchspel
P07 har lag anmälda till Blå nivå klass C och klass D. I blå nivå spelar pojkar 9-12 år. Man spelar i 5 mannalag. Matcherna kan vara 2x15 minuter eller 3x15 minuter. Varje sammandrag innehåller totalt
1,5 h matchtid. Pojkarna möter alltså 05-, 06- och 07-lag. Bergs IK 07 har fått lite tuffare motstånd i
höst då de har gått upp några nivåer. Ledarna tror ändå att laget är anmälda till rätt nivå.
- Laguttagning: Ledarna tar ut lag inför varje sammandrag. Gränserna är flytande till de olika nivåerna.
- Kallelser: Kallelse till matcherna kommer via laget.se
Laget.se, kontaktinfo mm
All kommunikation sker via laget.se Se till att uppdatera din kontaktinformation.
Vi tar också beslut på mötet om att starta en sluten facebookgrupp, ”Bergs IK P-07”. Gruppen kan
användas till att dela bilder, kommunicera lättare med andra föräldrar etc.

Cuper
Laget planerar att delta med 2 lag i Örebrocupen, 7-9 april. Ledarna ordnar med resa, mat och
boende. Att delta i cupen kostar ca 1200 kr/barn.
Lagkassa
Ledarna föreslår att vi ska samla in pengar till vår lagkassa eftersom det kostar en hel del att delta på
cuper. Försäljning ger möjlighet för alla att delta på cuperna. Det blir mycket diskussioner om
försäljning eller inte, beting eller inte, köpa sig fri eller inte, korv eller strumpor, gemensam lagkassa
eller spelarkonto.
Vi väljer Anna Östlund till lagets kassör.
Vi tar beslut om att vi ska samla ihop pengar till lagkassan genom försäljning.
Vi tar beslut om att ha ett beting, tex varje barn behöver sälja minst 10 par strumpor.
Vi tar beslut om att man kan köpa sig fri om man inte vill delta i försäljningen.
Vi tar beslut om att vi kan ha en försäljningsgrupp som tar ansvar för vad vi ska sälja och hur det ska
gå till. Dock saknas det personer till gruppen. Marcus Engblom erbjuder sig att vara med i gruppen
men vill inte ta på sig hela ansvaret själv. Finns det någon förälder som inte var på mötet som kan
tänka sig hjälpa till? Hör i så fall av dig till Marcus. Ett tips till försäljningsgruppen är att kolla runt vad
som andra lag/klasser i området säljer för att inte marknaden ska vara mättad.
Samåkning till träning:
De flesta familjer har redan bildat grupper som turas om att skjutsa till träningen. Vi diskuterar om att
ha en mötesplats för samåkning men tar inget beslut. Arvid Meijer har ännu ingen att samåka med.
Hans föräldrar är intresserade av att turas om att skjutsa till träning. Finns det fler familjer som inte är
med i någon samåkningsgrupp och är intresserade av det? Hör i så fall av dig till Hilde ChristiansenMeijer hilde.christiansenmeijer@gmail.com eller 0705-141817
Vid pennan: Hilde Christiansen-Meijer

