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The team – våra fantastiska tjejer

BSK Årsmöte
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse 2015
RR och BR - en bedrift att få till Konstgräsplanen på 5 månader
Budget 2016 kräver vissa resurser för att säkra upp kostnader för konstgräsplan
Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016

BSK:s Mål
• Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela
fotboll i Bankeryd.
• Vi vill skapa klubbkänsla där ledare, spelare och föräldrar är stolta för BSK och
känner glädje med sitt engagemang inom klubben.
• Vi vill fostra spelarna till ansvarskännande människor som respekterar regler och
normer; både på fotbollsplan och utanför den.
• BSK skall inte hindra barn och ungdomar att jämsides med fotboll delta i andra
idrotter.
• Vi vill bedriva fotbollsverksamhet där individens utveckling inom laget är i
centrum.
• Vårt mål är ett representationslag (Dam och Herr) som i huvudsak består av
spelare från de egna leden.

Förälder i BSK
• Acceptera och delta enligt BSK Verksamhetsidé och Spelarutbildnings-plan.
• Får information av ledarna i laget inför varje säsong (föräldraträff) och
fortlöpande under säsongen. Till nya föräldrar ges föreningskunskap samt
tillräcklig information för att kunna uppträda enligt ovan nämnda riktlinjer.
• Lojalt ”dra sitt strå till stacken” när det gäller aktiviteter för laget, till exempel
tvätt, skjuts till matcher, lottförsäljning m.m.
• Se till att Ditt barn kommer i god tid till träningar och matcher samt att de alltid
har rätt utrustning med till träning och match.
• Ta del av information som kommer från föreningen i form av lappar, möten,
hemsida m.m.

Förälder i BSK
• Låt föreningens utbildade ledare ansvara för barnet under match och träning. Din
inblandning kan verka förvirrande för barnet.
• Uppmuntra i med och motgång. Kritisera inte utan ge positiv och konstruktiv
kritik.
• Fråga om matchen var spännande och rolig – inte bara om resultaten eller
målgörarna.
• Uppmuntra alla spelarna i laget – inte bara Ditt eget barn.
• Tänk på att det är Ditt barn som spelar fotboll – inte Du.
• Se på domaren som en vägledare.

The team – våra fantastiska tjejer i F-07
• Laget består enlig Laget.se utav 29 tjejer
• Träning i Mars och April på Onsdagar kl. 17.00-18.00 på konstgräsplanen
• Fr.o.m. ca Maj månad Måndagar och Onsdagar kl. 17.30-19.00 på D-planen
• Fr.o.m. Maj räknar vi med att ni anmäler frånvaro från träningen för vår planering av tränarresurser. Skicka SMS till Jörgen Johansson; 0704 - 81 08 02

• Vi är 4 (5) tränare och under Maj månad får vi förstärkning av Johan Gunnerling
• Kontakta någon av oss om ni vill prata om era tjejer, med eller utan dem. Tränare och ledare
har tystnadsplikt och vi vill skapa en respekt för tjejernas integritet.

• Extra-hjälp vid träning
• V.v. meddela Jocke (0708 - 72 74 87) ifall det är ok att vi kontaktar er ifall vi behöver en
hjälpande hand om vi har kort med tränare (utan att ni tar ansvar som tränare).
• Alternativt skickar vi SMS till hela gruppen.

Cuper 2016
• EKO cupen
•
•
•
•

Ekhagsvallen

Födda 2007-2009
5-manna poolspel på gräs, minst 4 matcher/lag, 1*15 min
Grillad hamburgare ingår i startavgiften
Servering med grillning, aktiviteter och lotterier

• Hagadagarna
•
•
•
•

Lör 14 Maj

20 eller 21 Aug

Strömsbergsvallen

Födda 2007-2010
5-manna poolspel på gräs, ca tre matcher/lag, 2*12 min
Lagfotografering
Servering med grillning, ponnyridning, lotterier och fiskedamm

Laget.se / BSK / F-07 (app och hemsida)
• Kontrollera era kontaktuppgifter, glöm ej personnummer som behövs för att få bidrag vid t.ex.
föräldramöte (syns endast för oss administratörer).
• E-mailutskick
• nyheter och anmälningar till aktiviteter (lite större mängd information)

• SMS – korta eller akuta utskick
• Tänk på att SMS på denna adress skall vara meddelande till alla.
• Förälder tipsade - undvik meddelanden såsom återbud, sjukdom mm då det kan ”smitta av sig”.
• Använd individuella SMS – SMS direkt till en av oss tränare istället.

• Anmälan till aktivitet – kräver en aktiv handling av er.
• V.v. och svara antingen Ja eller Nej, båda är lika viktiga!

Listor för uppgifter under året
• BSK kiosk (1 specifik vecka, ej klart ännu)
• BSK lotter (troligtvis för att spara ihop till ett framtida utbyte av ”gräset”*)
• Tvätta matchställ

Lagkassa
• Vad behöver vi lagkassa till?
• Aktiviteter för att hålla ihop tjejerna - Kan ni hjälpa till med idéer – t.ex. bjuda in till
vänskapsmatch / pool spel och hyra t.ex. Attarps gården och övernatta, grilla tillsammans.
• Inköp, t.ex. hållare till vattenflaska

• Hur tycker ni vi samlar ihop pengar?
• Försäljning – vad då (typ new body etc)?
• Vänskapsmatcher med Egen kiosk + baka
• Annat sätt – vad då?

Nedan sammanfattat från mötet;

Beslut - sammanfattning
• BSK lotter
• Jessica Folkesson, Brittas mamma, samordnar utdelning och insamling av inbetalningar. Vi
kommer att bli tilldelade 2 lotter/barn.

• BSK kiosk
• Helena Nilhammar, Almas mamma, sätter ihop en lista för bemanning av BSK kiosken när vi
får information om vilken vecka vi blir tilldelade.

• Tvätt av matchdräkter
• Vi skickar Sms innan cup alt poolspel/vänskapsmatcher.
• Tänk på att hjälpas åt att hålla reda på kläderna. Förlust av enstaka tröjor har gjort att man
tvingats köpa in hela match-ställ.

Beslut - sammanfattning
• Poolspel/vänskapsmatcher ansågs vara en bra aktivitet och en chans att börja
samla ihop lite pengar. Då skall föräldrar utses till att samordna bakning och
försäljning av matchfika och grill.
• Vi har inga behov av något specifikt som kostar mycket pengar just nu och
beslutade därför att vi inte drar igång någon försäljning (typ Newbody, kakor). Vi
tar upp frågan igenom om behov uppkommer.
• Andra aktiviteter för att kila ihop tjejerna kan vara av enklare karaktär (Grilla,
Hinderbana Vidablick, Myskväll osv). Tips på aktiviteter mottages tacksamt.

Några kom ihåg;
• Tjejfotbollens dag 8/5, vi tränar då kl 9,30-12
• Ekocupen 14/5, mer info kommer

• Lag och enskild Fotografering 22/5, 10,30 – 11,10, samling på Furuvik kl.
10,00 för ombyte.

• Bjud in fler tjejer födda 2007, tag med era kompisar
och testa. Alla är välkomna!!!

Övrigt - noterat
• Förälder tipsade om att barnen behöver komma ut och spela, lattja mer fotboll på
skolan och hemma också. Titta också gärna på fotboll på TV.
• Vi glömde nämna att man beslutat att stänga av vägen bort till konstgräs planen
och uppmanar att parkera/lämna av vid parkeringen vid klubbstugan. Det beror
på att det varit flera tillbud (men som tur är inga allvarliga olyckor) när barn
vistats bland bilar som snurrat runt borta vid konstgräsplanen.
• Förälder tipsade om att det finns blanketter för godkännande att använda foton i
klubblokal och profilbild på laget.se som bör fyllas i av alla medlemmar innan
fotografering. Joakim pratar med BSK om detta.

Kontaktuppgifter
Tränare
Joakim Kjällbring
Jörgen Johansson
Marie Strand
Jesper Larsson
Kristoffer Lundin
Johan Gunnerling

Mobilnummer
0708 - 72 74 87
0704 - 81 08 02
0708- 75 99 50
0727 – 41 64 70
0739 - 42 20 10
0706 - 69 88 54

E-mail adress
kjaellbring@hotmail.com
luggen_1@hotmail.com
marie.strand2@telia.com
jesper.larsson2@telia.com
kristoffer.lundin@stormtrivs.se
johan.gunnerling@miljonlotteriet.se

Tack!

