Sammanfattning av föräldramöte den 7 juni 2018
Ett bra möte där vi ledare fick säga vad vi vill att föräldrarna behöver ställa upp med i vår
förening och i vårt lag. Vi allihopa måste bidra för att det ska bli så bra som möjligt!
Vi fick fram två ansvariga personer för vårt lilla fikaförråd, se till att det finns kaffe m.m.
De ska även sätta ihop ett schema för kiosken till våra hemmamatcher. De två ansvariga är
Malin Pennerborn och Cecilia Back.
Det kommer att gå till så här: Två föräldrar kommer få ansvaret för en hemmamatch och de
två ska bl.a. brygga kaffe, ta fram bord, duka upp med fikabröd (som de själva tagit med sig).
Man får de instruktioner man behöver och det man ”måste” ta med sig själv är fikabrödet.
Om man inte kan stå den match man är tilldelad så är man ”själv” ansvarig för att byta med
någon annan.
Vi beslutade också att vi ska ha en föräldragrupp som kommer att starta upp så smått innan
sommaren men kommer att ta tag i det mer efter sommaren. Den gruppen ska ansvara för
lagets försäljning och lagkassan. De får jättegärna även planera avslutningar m.m
Gruppen består av Joni Lindholm, Åsa Berglund, Sani Huttunen, Shaidil Samadi och Rebecca
Wiklund.
Det beslutades om att vi ska ha en försäljning av lotter (= jokernummer) nu innan
sommaren, mer info om det kommer vid ett senare/annat tillfälle.
Vi hade ett konstruktivt samtal angående rotationer i lagen (positioner), hur många lag vi har
och varför. Vi ledare har klart för oss att killarnas utveckling främjas bäst genom att de får
spela på flera olika positioner. Det är vi ledare som har bäst koll på vad era barn behöver för
att utvecklas som fotbollsspelare. Om någon förälder tycker annorlunda så kom och prata
med oss ledare så ska vi förklara vårt tankesätt. Vi tar med oss att vi ska förklara för killarna
varför vi gör på det här sättet.
Lite information om Pepes Cup, vi behöver nog åka strax efter lunch på fredagen. Mer
information kommer när vi vet mer och även en ”att ta med sig” lista kommer att komma ca
1 vecka innan cupen.
Det informerades om att det ganska snart kommer en intresseanmälan till nästa års Gothia
Cup. Viktigt att hålla anmälningstiden vi sätter ut.
Det var även lite andra allmänna diskussioner och undrar man något om man inte var där så
kan man komma och prata med ledarna.
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