Föräldramöte 2021-08-12
Winning Ground
Tjejerna kämpade hårt i värmen i samtliga 4 matcher. En rolig dag för allihop, tror vi. Väldigt trötta på
slutet vilket är förståeligt och tyvärr var lite skadedrabbade.
Ekonomi, ingen försäljning av Restaurangchansen i år. Drygt 15 000:- på kontot i lagkassan och med
tanke på läget så tyckte vi det var onödigt att buffra upp än mer.
Läget i laget. Vi är 14 tjejer i laget nu, några har slutat och någon har kommit tillbaka. Nästa säsong är
det dags för laget att börja spela 11-11 och med enkel matematik så ser man att vi är för få. Med 14
spelare så måste alla kunna vara med varje gång, ingen får vara skadad eller vara bortrest.
Vi gjorde en omröstning med tjejerna i Linköping där de fick gradera 1-4 om vad de tycker om
fotbollen. 1:an var att man troligtvis kommer sluta under nästa säsong och 4:an var att fotboll är
bland det roligaste man har. Vi fick 6st 4:or och 8st 3:or, så det visar ju att de vill fortsätta med
fotbollen och tycker det är roligt. Vi tror att vi fick ärliga svar men ni vet ju bättre än oss om vad de
säger hemma. Pratas det om att sluta? Byta lag? Vad är bra/dåligt?
När det gäller framtiden och ovanstående situation så har vi fyra olika val/möjligheter:
- Hitta ytterligare en klubb för sammanslagning
- Lyckas värva 4-6 spelare varav 1 målvakt
- Kontakta andra klubbar för kollektiv övergång
- Diskussion om samarbete med Mosjös damlag
Vi vill att ni pratar med tjejerna om detta och så kör vi en snabb samling efter träningen nästa
torsdag också för att få input från er om hur diskussionerna går hemma så vi kan spika en
handlingsplan så snart som möjligt. Dels för att veta hur vintersäsongen ska läggas upp, dels
framtiden för laget.
Framöver så kommer vi behöva hjälp av er föräldrar när det gäller exempelvis beställningar av kläder,
inköp vid framtida träningsläger, praktiska saker mm. Där kommer vi sätta upp er när det är saker
som behöver göras och kan man inte så får ni kontakta varandra för att byta.

