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FÖRÄLDRAMÖTE FLICKOR 05_____________________________
Närvarande: Föräldrar till Selma, Kajsa, Ellen&Clara, ClaraRa, Agnes, Hilda, Elin,
Miranda, Emmy, Freja
Gunilla informerade från klubben/lagledarmöte:
Det pågår en tävling där det gäller att värva flest personer att ansluta sitta Stadiumkort till
Myckle IK. Myckle IK tävlar mot andra klubbar i Sverige om vem som får flest personer att
ansluta mellan 1 februari till 30 april. Sen är det så att alla som anslutit sitt kort till
Stadium och sedan handlar där så går en liten del av köpekostnaden till Myckle IK vid
varje inköp. Det är Stadium som står för detta, det kostar inget för köparen. Så vi
uppmanar alla att ansluta sina Stadiumkort och även uppmana släkt och vänner att göra
detsamma. Detta görs på www.stadium.se/teamsales.
Under våren kommer det att säljas toapappersbalar som det gjort senaste åren.
Det kommer också som vanligt att anordnas en städdag för att snygga till anläggningen
innan utesäsongen kickar igång. En sponsortavla kommer att sättas upp där alla kan se
vem och vilka personer/företag som bidragit som sponsorer. Det blir troligtvis inget
engagemang från Myckles sida i matfesten i år.
Tränargrupp – Gunilla Rönnholm, Maria Pettersson, Maria Vising, Anders Söderberg,
David Lindqvist, Torbjörn Viklund
Lagledare – Maria Walter
Aktivitetsgrupp (Mycklecupen…) – Jenny Brännström, Gabriell Nygren, Josefin
Lindström?
Anläggningsgrupp – Ola Pettersson, Johan Berglund, Marcus Lundberg
Ekonomi och Fika - Anna Hedblad
Det beslutades att bättra på klubbkassan genom att samla in 100 kr per spelare. Swisha
alltså 100 kr till Anna Hedblad, 070-3532997. Sedan diskuterades möjligheter att tjäna
pengar till laget (inte klubben) för eventuella framtida deltaganden i lite större cuper eller
liknande. Städa Skellefteå och sälja Newbody var två alternativ och Newbody var väl det
som kändes mest aktuellt. Inga beslut togs men administratör för detta sökes och frågan
tas upp vid senare tillfälle.
Deltagande i cuper under sommaren diskuterades. Deltagande i Mycklecupen blir det
som vanligt, däremot undersöks om det finns någon annan cup än myggvalla som vi kan
deltaga i.
Ni som inte var på mötet får skicka in era kontaktuppgifter till Maria Walter.

Minnesanteckningar Torbjörn Viklund

