Fö rä ldramö te EBK P08 2014-09-25
Regler:
De regler som vi går igenom med spelarna i stort sätt varje samling vi har
1: Benskydd (enda kravet på spelarna från klubben)
2: Drickepaus när ledarna säger till. Fungerar kanonbra!
3: Knuffas det eller tramsas så får man inte vara med på övningen under en period utan får ställa sig
vid sidan

Åtgärder för trams och ”störande”
Förslag är att olika föräldrar agerar ”polis” och säger till de som pratar under samlingar och under
tiden som vi förklarar övningar, så att inte 25 stycken blir lidande av att 3 stycken pratat när ledaren
måste rikta uppmärksamheten på dom som pratar.
Hur ser vi på tillsägelser från föräldrar? Om det t.ex. uppstår ett bråk under träningen, som ingen av
oss ledare ser, tycker jag det är ok att antingen ropa på en tränare, eller fånga situationen själv. Min
åsikt är att om jag ser någonting som är fel, här eller på stan, så säger jag ifrån. Om någon klättrar i
näten eller böjer en hörnflagga eller drar i sönder en väst eller en kon så är det att förstöra saker och
det är INTE ok varken här eller någon annanstans.
Det är ok att föräldrar hjälper till när de ser sina barn tramsa, göra dumma saker etc. vi måste alla
hjälpas åt

Allmänt uppförande (Här som i skolan)
Viktigt att prata om hemma är hur man uppträder mot varandra. Gäller ju inte bara på träningen…
Fula ord, knuffar, etc.

Närvarolista
Från och med årsskiftet är det tvång att vi fyller i en lista med vem som är på träningar, matcher och
eventuella andra aktiviteter. Detta för att få bidrag från kommunen. Därför krävs det att uppgifterna
på laget.se stämmer och att alla spelare är inlagd där. Detta är nämligen verktyget som används för
närvarorapporterna. Dock så behöver man betala för att kunna använda adresslistan (39 kr/månad).
Så för närvarande har vi även en Excelfil med alla uppgifterna för att vi ska kunna ha en lista på
uppgifterna istället för att behöva gå in på varje spelare på hemsidan för att se uppgifterna.

Tränarstaben
1 tränare till efterlyses. Detta eftersom vi fyra nuvarnade alla har jobb och andra uppdrag som gör att
det ofta är någon som inte kan. 4 per träning är det absolut bästa, minst.
-Spelarutbildning
-Andra typer av mail och ställningstagande.

Vikten av att ha koll på lagets hemsida
Tidigare felaktig information är rättad och tillfixad. Saknas dock fortfarande en del. Ni ska alltså ha
fått, om inte nyligen så tidigare, ett inloggningskonto. Minns ni inte lösenord så kontakta oss så fixar
vi det.
Till våren börjar vi spela matcher och vad det innebär.

Sponsring
När matcherna börjar, är det trevligt och kul för killarna att ha en EBK dress med tröja och byxor.
Minns inte exakt med den var ca 589 kr för ett ställ. Men t.ex. så har P04 tidigare haft någon som
sponsrat deras träningsoveraller så man sluppit betala hela summan själv. Så har vi någon som har
möjlighet att hjälpa till med detta eller känner någon så fråga gärna runt!

Föräldrarepresentant
Medlemsavgift: finns ett dokument på laget.se där informationen finns. Detta året är var det 200 kr.
nästa år är det 400kr
Det finns ett dokument som visar och beskriver vad som krävs av föräldrar till barnen i klubben. Eller
vad som krävs av barnen om man väljer se det så. Det handlar om t.ex. försäljningsaktiviteter. Men
även bemanning av kiosk när dom är 7 år samt bemanning på vår och höstmarknad med mera.
Sen snabbt höstens försäljningsaktivitet! Det är Korvlåder som gäller denna höst. Mer information
kommer ut på hemsidan om hur vi ska gå tillväga. 2 stycken sålda låder per barn gör att det går plus
minus noll för klubben. Allting över det gör att vi i laget går med vinst. Pengarna som vi får i vår
lagkassa kan användas till diverse aktiviteter för spelarna genom alla de år som dom förhoppningsvis
spelar fotboll i Eslövs BK

