Föräldramöte ÖSK Ungdom F04!
Onsdag 12 februari 17:30-19:00!

!
Klubbhuset vid Ekäng!
!
!

1. Presentationsrunda!
Alla presenterar sig. Namn, vad man gör/jobbar med, vilket barn i laget man hänger ihop med och
vilken skola barnet går i.!

!

2. F02 - Exempel på hur ett lag med äldre flickor jobbar - cirka 15 minuter!
Jonas Beijer, en av ledarna i F02 kommer och berättar om hur de byggt upp en härlig stämning
runt sitt lag med glada spelare som utvecklas, engagerade och glada fans och föräldrar och kloka
ledare. Garanterat inspirerande. Fredrik och Mats lyssnade på en längre version av detta under
ÖSKs flickledarkonferens i höstas.!

!

3. Det här är organisationen runt ÖSK Ungdom F04!
Vi ledare presenterar hur vi organiserar oss, vilken föreningsbakgrund vi har och vilka riktlinjer vi
jobbar efter. Dessa finns i ÖSK Ungdoms Ledar- och organisationsplan kallad ”Lopen” som finns
här: http://www.laget.se/OSKUFOTBOLL/Document/Download/338618/2354022!

!

Lagledare: Mats och Fredrik ansvarar för ekonomi, administration och kommunikation!
Tränare: Marcus och Martin ansvarar för den fotbollsmässiga utvecklingen av laget!
Assisterande tränare Peter Dahlström bistår tränarna!

!
Dessutom har vi hjälp av Algot Strömberg och våra tre faddrar från F98 - Grete, Anna och Vilma.!
!
4. ÖSKs styrdokument, inklusive ekonomi!
Så här fungerar det att vara medlem i ett lag i ÖSK Ungdom. Vi presenterar ÖSK Ungdoms
Spelarutvecklingsplan och kubbpolicy. Det handlar om fotboll, spelarutveckling och ekonomi.!

!
Titta gärna i förväg. !
!

Spelarutvecklingsplanen finns här: http://www.laget.se/OSKUFOTBOLL/Document/Download/
338618/2354021!

!
Klubbpolicyn visas som Powerpoint på mötet.!
!
5. Planer just nu för F04!
!-

Så här tänker vi utveckla spelet (träning och match)!
Så här vill vi utveckla laget (socialt, sammanhållning, vänskap och relationer)!
Träningsläger inför utomhussäsongen och efter sommarlovet!
Samling före träning och dusch efter träning!
Ekonomi och säljaktiviteter (gå igenom vad vi ska göra)!
Våra krav på närvaro och kommunikation!
Overall - det är dags för en ny träningsoverall (vi diskuterar pris och hur den kommer att tas
fram)!
- Sponsring/crowdfunding - vi behöver finansiering om vi vill göra mer (cuper, läger, sociala
aktiveter)!
- Spelarutveckling - vi kommer börja ha de första spelarsamtalen under säsongen för att börja
möta varje spelares behov bättre. Dessutom har ÖSK en spelarutvecklare (Åsa Thörner) som
kan erbjuda de som vill extra träning. Vi går igenom detta.!

-

!
!

6. Återanvändning (byt begagnat med varandra)!
Förslag om att vi säljer, byter och skänker fotbollsskor, benskydd och annan utrustning med
varandra via gästboken på hemsidan.!

!

7. Kommunikation - alla in på hemsidan!
Vi kommer uteslutand att kommunicera via vår hemsida på laget.se. Hit får alla föräldrar login och
kan välja att prenumerera på information. Det här via hemsidan vi kommer att informera om cuper,
poolspel, träningar och annat. Fredrik går igenom och visar funktionerna. Viktigt att alla har koll på
funktionerna.!

!

8. Föräldragrupp och vuxna i omklädningsrummet!
Vi som leder laget skulle gärna kompletteras av en föräldragrupp. Då kan vi göra ännu mer för
tjejerna. Vi tänker spontant på lite hjälp med (men andra förslag är mer än välkomna):!

!

• Egna cuper och poolspel (fikaförsäljning och sådant)!
• Tillsammans med ledarna planera och genomföra sociala aktiviteter utanför fotbollen (bowling,
bio, disco, bad och annat kul)!
• Sponsring!

!

Dessutom vill vi ha hjälp med vuxen närvaro i omklädningsrummen. Det handlar om att vara med
och sätta en sund kultur i lagbygget. Vi vill att barnen duschar och pratar med varandra, men
kommer inte ha några män i omklädningsrummen. !

!

9. Skapa en anda kring laget!
Vad kan vi göra mer för att stärka andan kring laget? Tjejerna är fulla av energi och vi har verkligen
ett lagbygge på gång. Vad kan vi göra för att stärka andan i och kring laget? Alla förslag och idéer
är välkomna.!

!
10. Övriga frågor!
!
!
!
!

