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Föräldramöte KIF P010 2019-11-16 10.00 - 11.30
Mötets öppnande
Sören hälsade välkommen till mötet. Lukas tog pennan för
mötesanteckningar.
Närvaro
Följande barns föräldrar var närvarande:
Avend, Jonathan, Dylan, Germain, Ester, Mohammed, Zain, Izak,
Sebastian, Damien, Vincent, Alvin, Jakob, Josef, Leo, Christian,
Vilgot, David, Marley, Sigge, Alfons, Alfons, Amir, Abbe.
Allmänt
Vi har i dagslaget 38 killar inskrivna i laget vilket är omkring 10 mer
än förra året. VI har haft 63 träningar under året. Det har både
tillkommit och slutat killar. KIF har som mål att ha minst 30 spelare
per årskull. Vi är nu 8 ledare runt laget vilket vi tycker är bra då det
möjliggör att vi kan genomföra bra träningar, där vi uppmärksammar
samtliga barn. Tränarstaben är mycket nöjda med gruppen. Många
fina barn som är schyssta mot varandra. Vi har en fin kultur som vi
värnar om.
Många spelare har gjort stora framsteg fotbollsmässigt och vi har
längtat efter att få spela 7-manna. Sportsligt har det varit bra och vi
har både vunnit och förlorat många matcher
I Örebrocupen fick vi möta på lite tuffare motstånd då vi anmälde oss
till den svårare nivåer med 3 lag.
Träning o Matcher
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Inför nästa säsong kommer det bli 3 träningar, men vi kör inte igång
med det förrän efter jul. Vi kommer då lägga till en träningstid måndag
18:45 - 20:00. För samtliga träningstider se laget.se
På måndagar och onsdagar har vi en 1/3 dels 11-mannaplan för oss
vilket innebär mer övningar, och att matcher och mer spelliknande
övningar kommer koncentrerats till lördagsträningen. På träningar
delar vi ibland upp gruppen efter utvecklingsnivå som vi även gjort
tidigare.
Tänk på att vara i tid. Vet ni med er att ni blir sena, meddela gärna i i
gästboken på laget.se. Många barn inklusive vi tränare har svårt att
ha fokus i början när det trillar in många spelare efter träningen har
börjat. Ibland kör vi ett uppsamlingsheat och kör separat
uppvärmning om ert barn är sent så att det inte stör eventuella
träningsmoment som redan är igång.
Inför nästa säsong börjar vi seriespel, som normalt spelas ungefär
som poolspel med 2 matcher på 3 * 15 minuter med ett kortare
uppehåll emellan.
Örebro läns fotbollsförbundet har normalt 3 nivåer, där man väljer en
nivå lämplig för sitt lag - Lätt, Medel, Svår. Enligt Karlslundsmodellen
kommer vi anmäla 3 lag i var sin svårighetsnivå. Barnen kommer
sedan spela matcher efter sin utvecklingsnivå. Nivå- och lagindelning
är inte statisk och tanken är att man skall få möta motstånd som är
både på sin egen nivå samt tuffare och ibland lättare.
För att få spela match bör man ha tränat åtminstone omkring 50% de
senaste 3 månaderna.
Tränarna kommer inför nästa säsong ha som ambition att vara
sparsamma med spelinstruktioner från bänken under själva
matcherna. Om du undrar eller har funderingar kring hur du som
förälder skall bete dig, heja på, och/eller prata med ditt barn finns det
bra instruktioner och tips i Karlslundsmodellen som finns tillgänglig på
laget.se
Har du frågor är du självklart välkommen att ställa frågor till tränarna.
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Cuper
Vi har under den gångna säsongen spelat 3 poolspel med 3 lag
medverkande varje gång. Vi har också deltagit i 5 cuper, en i
Karlstad, en i Ardala (Skövde), Örebrocupen, Moabcupen i Kumla
(mars) och Tomas Nordahl-cup i oktober.
För nästa säsong siktar vi på liknande antal cuper med ev. någon
med övernattning. En tänkbar är Svennis Cup i Torsby
På cuper strävar vi efter att ha flera jämna lag och nivå-indelar inte
lagen.
Organisation
I dagsläget har vi en ledargrupp samt en övergripande föräldragrupp.
Tränarstaben består av 8 tränare: Sanna, Sören, Fredrik, Patrik,
Dino, Jasmin, Lukas, Jonas
Föräldragruppen hanterar frågor kring sponsring, kiosk, poolspel, säljaktiviter och ekonomi.
Säljargruppsansvarig:

Patrik

Poolspelsansvarig:

John, Mattias

Ekonomi:

Stefan (sammankallade)

Kioskansvarig:

Stefan

Kläder:

Marino

Viktig information kommer uteslutande via laget.se. Som förälder, se
till att du har inlogg och att dina kontaktuppgifter såsom
telefonnummer, email etc. är uppdaterade.
Kläder och utrustning
Om man vill ha grundställ såsom strumpor, shorts och t-shirts köper
man det själv. Köper gör man från företaget Klubbteamet på
Radiatorvägen 9 i Örebro. Tala om att du kommer från P010
Karlslund så vet de vilket märke och vilka loggor som gäller för ditt
barns lag.
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Tack vare sponsorer och att vi tog ut en avgift, kunde vi fixa nya
overaller utan att det påverkade lagkassan. Det kommer göras en
kompletteringsbeställning av vindjackor och overaller. Vi kommer ta
med oss provningsex. till en träning senare.
Matchtröjor får man när man tränat ett tag, tränarna bedömer att man
är redo för match, samt man bestämt sig för att vara med i laget.
Viktigt att dessa lämnas tillbaka när man slutar eller tar uppehåll.
Ekonomi
Stefan redogjorde för ekonomin i laget för 2019.
Nedan följer en preliminär sammanställning kring årets inkomster och
utgifter.
Utgifter under året:

67 000

Cuper

7 000

Bortamatchtröjor

5 000

Overaller/Vindjackor

22 000

Övrigt (Domare, KSV försäljning)

29 000

Inkomster under året

77 000

Sponsring kläder

15 000

Delbetalning kläder

12 000

Kakor (nettoförtjänst)

5 000

Poolspel

500 - 4000

Ingående balans (på kontot) +39 000 SEK vid 2019 års början.
Utgående balans (inklusive Svalan 2019) tror vi landar på +70 000
SEK
Till detta ska nämnas att laget har fått två avbytarbänkar av Örebro
fogfria golv (Patrik Almkvist), sjukvårdsväska av Marino Rahmberg
och mat i mängder till våra poolspel från Restaurang 4:e våningen
(Jonas Karlsson). Stort tack! Om fler föräldrar vill och har möjlighet att
vara med och bidra/sponsra laget med varor till poolspel eller annat
kontakta gärna poolspelsgruppen (John Swensson) eller
sponsorgruppen (Mattias Nilsson).
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En uppmaning från Stefan är att när vi i och med försäljningsaktiviteter swischar belopp till lagets nummer anger barnets namn för
att underlätta avstämningsarbetet.
Lite information från föreningen kring vad som förväntas av oss
framöver:
-

Till 2020 kommer laget att behöva betala 10 000 kr i planhyra
till föreningen.

-

När killarna är 13 år ska de vara bollkallar på samtliga
hemmamatcher.

-

När killarna är 14 år ska laget bemanna entrén på Karlslunds
Arena.

-

Mellan ålder 10-15 år ska föräldrar jobba på Örebrocupen
med kiosk, städ och matservering.

-

Mellan ålder 12-15 ska vi jobba på Karlslundscupen.

Kiosken
I våra åtagande i klubben ingår även att stå i kiosken på Karlslunds.
Vi kan räkna med att stå där även denna säsong, det brukar vara två
till tre veckor per år.
Svalan
I slutet av november och december har vi fått fortsatt möjlighet att ta
hand om garderoben på restaurang Svalan. Detta jobb inbringade
under förra året närmare 45 000 kroner vilket motsvarar 6-7
försäljningsaktiviteter. I är det lite färre tillfällen på Svalan, vi tror det
kan landa kring en inkomst kring 30-40 000 kronor denna gång.
Det finns arbetsschema för garderoben där varje kille är utplacerad
på omkring 10 timmar under 1-2 tillfällen. Schemat kommer att
publiceras på laget.se. Det är viktigt att alla tittar igenom schemat så
att alla är medvetna om sin tid och om det inte är möjligt byter med
någon annan.
Det kommer att finnas anvisningar hur arbetet går till och vad som
förväntas av en. Stefan har ordnat med tröjor som visar att vi
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representerar KIF P010 och det kommer att finnas anslag där det står
att förtjänsten går till KIF P010.
Som förälder ansvarar du för att:
-

Kontrollera att du kan tiden du blivit tilldelad annars ansvarar
du själv för att byta

-

Bekräfta att du sett vilken tid du skall stå genom att skriva i
gästboken.

-

Om ni byter pass meddela Sören.

-

1 vecka innan ni skall stå - kontakta den skall stå med så ni
har kontakt med varandra. TIPS: kolla i kontaktboken på
laget.se

-

Det är Svalans personal som avgör när man kan åka hem, om
det skulle vara så att gästerna väljer att gå hem tidigare

-

Vi är där för att vara en del av de som arbetar och stå i
garderoben - inte äta julbord. Ta med dig lite mat och dryck så
du kan äta under kvällen.

-

Var service-minded! Hälsa välkommen och tacka för att de
kom, när de gästerna går hem.

Svalan var mycket nöjda med vår insats förr året och vi hoppas det
blir lika lyckat i år.
KIF-modellen
KIF-modellen är ett styrdokument framtaget av KIF där det förklaras
hur vi som ledare, föräldrar, spelare förväntas uppträda. Här finns
information om klubbens policy för lagets och alla spelares
individuella utveckling.
I dokumentet finns riktlinjer kring hur träningar, matcher m.m. ska
genomföras i olika åldersintervall.
Dokumentet finns tillgängligt på https://www.laget.se/kifhfk/Document.

