Minnesanteckningar Föräldramöte KIK – P03
Kvarnsvedens IK Kansli - 2013-03-04

Cuper 2013
Vi kommer åka på följande cuper i år:
Ari skickade tidigare ut mail om vilka cuper som ni tyckte var bäst.
Och de tre cuper som fick flest röster var: (mellan 5-10 st)
Korsnäs
Falun
Peppes Cup Vansbro
Mellsta Cup Borlänge

14-16 Juni
28-30 Juni
11-14 Juli

http://www.axasummergames.se/asgfotboll
http://www.woxxdesign.com/
http://mellstacupen.se/

De ovanstående cuperna kommer tas från lagkassan. D vs det kommer inte kosta något för oss
föräldrar.
Vi pratade lite om att Peppes Cup är under Peace & Love samt att det är några mil att åka till
Vansbro. Men detta alternativ kan finnas om man vill sova över:
” Till Peppes cup har Carina o Bosse Gustav A:s mamma o plastpappa fixat ett antal sovplatser i bl.a
deras sommarstugor dessutom kan dem fixa några husvagns o tältplatser!”

Sen är det frågetecken om Dalecarlia.Cup 4-7 Juli
Kvarnsvedens IK går in och betalar 1200 kr (av 2700 kr) av anmälningsavgiften, så vi måste
betala 1500 kr/lag
Men om ni vill att vi ska vara med i Dalecarlia Cup så skriv till Ari: hagbergari@gmail.com
Sen kanske det blir en höstcup också, men det får vi bestämma senare..

Arbetsfördelning







Fika & försäljning till hemmamatcher Lena Lasses & Carina Andersson
Lena & Carina sätter ihop lista och skickar ut.
Passtjänst
Jessica, Hon återkommer med passtjänstlista.
KIK Dagen
Bosse Lilja
Kläder
Suzanne Suomaiainen tar hand om klädbeställningen
Cup ansvarig blir även i fortsättningen Ari Hagberg
Försäljnings ansvarig (Sås ansvarig) Mikael Björklund (mer info om såserna i
slutet)

Nivå anpassad träning
Ledarna kommer sätta ihop en träningspärm med övningar som kommer att användas vid
träningar.
Dessutom kan killarna delas in i utvecklingsstadie på någon träning.
(Alltså hur duktiga de är)
Men det kommer endast ske på någon träning.

Försäljning
Vi ska sälja grillsåser för att samla in pengar till laget!
SåsChefen Mikael Björklund skriver så här:
Grillsåser!
Vi har beställt 300st 3-pack med såser. Dessa säljer vi för 100:-/st och det genererar 12000:till lagkassan. Vi är ca 25-30 st barn i klubben vilket innebär att vi behöver sälja runt 10 st
förpackningar per barn. Leverans är beställt till dagarna före lön i April och efter det har vi 25
dagar på oss. Redan nu kan ni ta upp förhandsbeställningar av arbetskamrater, släkt, vänner,
grannar, och alla andra som äter kött, kyckling, fisk, eller grönsaker.
Beställningslista finns här: http:www.gorillax.se/uploads/GorillaX-Beställningslista_v02.pdf
(jag skriver ut ett gäng och tar med till nästa träning)
Lycka till!

Nästa Möte:
Slutet på April..
Ari kallar till nästa möte.

Skrivet av: Magnus Gradén (Rasmus pappa)

