SAMMANFATTNING FRÅN FÖRÄLDRAMÖTET 19/4.
På kvällens föräldramöte pratade vi om lite av varje. Kul att säsongen är igång
och tjejerna känns taggade!
Vi är anmälda till 2 cuper. Vår-cup 28–29 april, Hudik-cup 15–17 juni. Robert
kollar även hur det ser ut med Mid Nordic-cup som är i Agustin. Pratade även
om andra alternativ som att ev. ordna en tripp till Umeå för att spela. I detta
fall skulle ledare och barn kunna åka tåg upp och ev. ha en övernattning. Men
detta var bara en idé.
Vi spelar seriespel (4B), 9-manna lag. I denna serie är det 6 lag totalt. Vi har 1
lag anmält till den första delen av säsongen, det finns möjlighet att göra
ändringar till hösten om så önskas. Vi kommer att försöka ha lite fikaförsäljning
vid våra hemmamatcher. Både som lite service för dom som faktiskt kommer
att vara där och titta i tre perioder, och som ett sätt att finansiera våra
dommaravgifter.
Lite nya spelregler har kommit från förbundet och tränarna kommer att
informera lite mer sedan om vad det innebär. Men man kommer bl. a spela
3x25minuters perioder. Detta kommer att innebära, att man kanske tar ut 13
spelare till match, vilket i sin tur innebär att tjejerna inte kommer att spela
jättemånga matcher. Därför känns det ju extra roligt att vara anmälda till 2
cuper redan nu. Kan även vara så att man försöker få till lite andra
träningsmatcher.
Tränarna för träningsnärvaro, och detta kommer bl. a att ligga som underlag för
kallelser till match. Man kommer naturligtvis ta hänsyn till dom som har andra
idrottsaktiviteter.
Lite tips från tränarna att tänka på:
*Ta gärna med tjejerna ut på lite löprundor. Perfekt om dom kan springa/jogga
i 15 min i en följd, för att sedan gå tillbaka.
*Många får håll vid träning, tänk på att dom äter i god tid innan träning för att
slipp detta.
*Med tanke på att det ofta är mycket folk som rör sig runt planen vid
träningstiden, så har tränarna samlat in mobilerna, men det bästa är väl att
tjejer lämnar sina mobiler hemma.
Vi har även uppdrag vid SDFF´s A-lagsmatcher. 20 Maj & 18 augusti. Vi ska då
bistå med 8 bollflickor, 2 bårbärare (minst 15år), 2 vid insläppet (minst 15 år).

Vilka tider som gäller för dessa dagar ligger under Dokument, SDFF 2018.
Återkommer om vilka som blir tilldelade.
Vi började även spåna lite grann på framtida evenemang för laget, och insåg att
det kanske börjar bli dags att försöka dra in lite pengar till lagkassan. Så har ni
idéer om vad vi skulle kunna göra för att få in lite pengar så hör av er.
Familjeaktiviteter som kan ge klirr i kassan är ju alltid trevligt! Men dom förslag
som kom upp var att sälja ev. toa-/hushållspapper, sätta plant, inventering…
Apropå inventering så är ju det något som vi gjort för SDFF som förening. Detta
avtal (med COOP) har nu upphört. Men vid bättre betalning från Coop så
kanske det skrivs ett nytt avtal. Inget vi vet i dagsläget.
Ang. medlemsavgifter kommer Robert med mera information inom kort. Men
en lista över priser hittar ni under Dokument, SDFF 2018.
SDFF har sedan några år tillbaka arbetat med olika kommittéer (arena,
ekonomi, administration, material och marknad) för att dela på
arbetsuppgifterna och få en fungerande förening. Varje lag ska ha en
representant till varje kommitté. Och vi har varit lite slarviga på denna front,
men har nu tagit nya tag. Så, så här blev det:
Arena – Lars Kongsholm. Innebär utveckling av anläggningen i samverkan med
Kuben. Vara delaktig vid fördelning av plantider mm.
Ekonomi/Marknad – Robert Norlin. Kassör inom laget, medlemsavgifter,
cupavgifter. Delaktig i framtagandet av gemensamma aktiviteter för att få ihop
vår del av intäkter till ungdomssektionen.
Material – Helene Nymark. Kläder och bollar mm.
Administration – Rose-Mari Louhelainen. Delegering av arbetsuppdrag,
registreringar, kallelser till gästande lag, bokning av domare, hålla vår hemsida
uppdaterad, mm.
Obs! Det kan säkert hända att vi behöver hjälp av fler föräldrar.
Jag vill be er att gå in och kolla era uppgifter på Laget.se, så att telefonnummer,
mail adresser stämmer. Se även till att tjejerna har Laget appen, så att dom kan
ta del av information samt kalendern som är uppdaterad med träningar och
matcher.
Har säkert glömt något, men då får ni reda på det sedan!
//R-M

