Minnesanteckningar föräldramöte Gottsunda IBF P00
torsdag 21 september 2017, IFU Arena
Närvarande: Per Andrén, Robert Larsson, Fredrik Hållén, Helena Sjögren, Lars-Gunnar
Wikström, Odd Höglund, Susanna Törnqvist, Camilla Wessberg
Truppen
I vår P00-grupp har det inte skett några större förändringar. Vi har nu totalt 13 spelare och
Per och Fredrik fortsätter som tränare. Två spelare har hört av sig i år och frågat om de får
vara med i laget. Vi har tackat nej. Per och Fredrik känner att det är angeläget att behålla
gruppen intakt, särskilt som det är sista året som vi spelar tillsammans som juniorlag. Ska vi
ta in någon, så ska det var någon vi känner och som vi vet passar in i gruppen. Vi har också en
osäkerhet kring herrlaget där flera spelare senare under säsongen kan komma att träna med
oss. Vi har dock gjort ett undantag för en kille. Han kommer troligtvis (och tyvärr) inte att
spela några matcher, eftersom han åker hem till Åland på helgerna.
Träningar
 Tisdagar 18.15-ca 19.45 i Gottsundahallen. Vi börjar träningarna med matchspel mot
P02 i ca en halvtimme. Viktigt att komma uppvärmd!
 Torsdagar 19.30-ca 21 i IFU Arena. Vi avslutar med matchspel mot/med herrarna och
sluttiden kan variera lite…
 Några spelare har varit med och tränat på herrarnas träningar på måndagar. Det är
tänkt att de träningarna ska gå i H2-tempo, så det är endast enstaka P00-spelare åt
gången som kan vara med.
 Innebandy orsakar fler ögonskador än alla andra sporter tillsammans i Sverige. Det
beslutades att spelarna ska ha goggles/glasögon vid både match och träning utan
undantag.
 Det är generellt bra träningsnärvaro bland grabbarna.
Matcher
P00 kommer att spela i två serier den här säsongen: HJ17 och H6 (H6Ö).
I HJ17-serien deltar åtta lag (länk). Tre lag har dragit sig ur av olika anledningar och det finns
viss risk att ytterligare (ett?) lag drar sig ur. Förhoppningsvis blir det lite lättare i år, eftersom
98:or och de flesta 99:or försvunnit. Säsongens mål är att ”avsluta projektet med lite stil,
vinna lite matcher och ha roligt”! Första matchen spelar vi mot Åland Viking Sports Club den
7 oktober, hemma i Gottsundahallen. Att ett ålandslag är med innebär förstås att det blir en
bortamatch på Åland. Den sker den 13 januari.
I H6-serien deltar bara sju lag (länk), men vi spelar trippelmöten. Herrarna kommer att bidra
med en femma och vi med en femma till varje match. Efter att A-laget åkte ur H1, så har
dessa spelare lämnat klubben. Det är huvudsakligen det gamla utvecklingslaget (U-laget),
som spelade i H4 förra året, som utgör herrtruppen. De kommer att spela i både H2 och H6.
Det finns inte någon tydlig gräns mellan U-lag och A-lag för herrarna, men det är ca två
femmor som håller H2-klass och en femma som inte riktigt gör det. Tanken är att de senare
ska utgöra stommen i H6 tillsammans med oss.

Vi kommer att ansluta oss till klubbprofilen när det gäller matchställ. Nya blåvita shorts får vi
av klubben, men de blå-vit-svarta strumporna får var och en bekosta själv.
Administration/organisation
 Tränare och kallelser: Per Andrén och Fredrik Hållén
 Matchrapportering etc. till förbundet, uppdatering på laget.se: Camilla Wessberg
 Kassör, sekretariatsamordnare: Robert Larsson
 Kioskansvarig: Andreas Miller (P03 har ett övergripande ansvar för kiosken.)
 Styrelsemedlem, LOK-ansvarig: Mike Read
 Trivsel: Ingela Nygren
 Vuxennärvaro vid träning: Både Per och Fredrik är mycket ute och reser. När ingen av
dem kan vara på plats kommer det att behövas inhopp av föräldrar. Killarna sköter
träningen själva, så tveka inte på att svara ja när frågan kommer!
Tanken från början var att någon av herrarna skulle sköta träning och administration för H6laget, men det har inte riktigt hänt än. Det ser därför ut som att vi får ta ansvar för att sätta
igång det hela under hösten. Det innebär att vi planerar för att bemanna sekretariat och
kiosk med P00-föräldrar under hösten. Det är totalt sex hemmamatcher före jul. H6 har
endast kiosk om matchen ligger i anslutning till annan GIBF-match. Undantagna från
sekretariats- och kiosktjänst är: Per, Fredrik, Camilla, Robert och Mike. Robert resp. Andreas
lägger upp scheman. Behöver man byta så får man själv kontakta annan förälder. Camilla
mejlar ut en lista med kontaktinformation till alla.
Alla spelare och föräldrar som finns med i P00 på laget.se ska nu även finnas med på sidan
för U-laget. Matcherna för H6 ligger inlagda på U-laget-sidan. Vill man få en samlad bild över
alla matcher kan man:
1. gå in på klubbsidan på laget.se
2. ladda ner appen laget.se. Där ser man alla aktiviteter samlade för ens egna lag.
3. prenumerera på kalendern till sin egen telefon. Gå in på laget.se. Klicka på knappen
prenumerera (under kalendern)
Vi har fått ett förråd på IFU. Vi kan därmed ha lite utrustning som bollar, västar och koner
liggande på plats och slippa dra detta fram och tillbaka.
Ekonomi
Förra året tog vi ut en avgift på 2 600 kr, då gick 1 500 kr till klubben och vi köpte även
overaller. I år har avgiften till klubben höjts till 2 200 kr. (Den relativt stora höjningen beror
bland annat på att det är dyrare att spela i IFU Arena, vi deltar i två serier, varav en
herrserie.) Vi har för närvarande ca 3000 kr i lagkassan, vilket räcker ganska långt om vi vill
göra något trevligt utanför innebandyhallen. Robert bedömer att ca 300 kr/spelare bör vara
tillräckligt för att delta i någon cup.
Slutsats: Avgiften för laget blir 2 500 kr den här säsongen. Robert mejlar ut
betalningsinformation. Om det skulle bli dyrare får vi samla in mer senare.
Sargvakt
Även i år ska vi tjänstgöra som sargvakter för herrarna i H2. Vi har fått oss tilldelade tre
datum: 3/11, 10/12 och 3/2. Matcherna spelas i IFU Arena.

