Anteckningar från föräldramöte, Slätta SK F05/06 2017‐05‐04


Det är förnärvarande 40 spelare i laget. (26 st födda 2005 och 14 st födda 2006). Det har
tillkommit 3 spelare sedan föräldramötet så nu är det 43 spelare.



Vi är 6 ledare. Lars, Åsa, Anna Linh, Patrik, Michael och Hans. Vi behöver fler. Om någon vill
hjälpa till runt laget eller i klubben så hör av er till Hans.



All info om laget finns på https://www.laget.se/SLATTASKF05 .



Laget kommer att ställa upp med tre lag i serien, Div. 4 Grupp 2 och 3 och Div. 5 Grupp 2.
Matcherna spelas fr.o.m. 7 maj t.o.m. 19 juni på våren och 5 augusti t.o.m. 17 september på
hösten.



Vi har delat in spelarna i sex grupper där två grupper bilder ett lag för en match. Två av
grupperna består endast av spelare födda 06 och fyra av spelare födda 05. Matcherna spelas
enligt ett rullande schema där två av grupperna blir kallade till en match. Spelarna blir
kallade till match genom laget.se (e‐post skickas ut). Man svara minst två dagar före match
om man kan komma eller inte. Gruppindelning samt matchprogram och vilka grupper som
spelar finns under ”Dokument” på hemsidan.



Laget kommer att ställa upp med två lag i Skinnarcupen Cup 30/6‐2/7. Då kommer varje lag
att spela sex matcher. Avgiften för cupen är ca 1000 kr/spelare. ttp://www.skinnarcupen.se/



Alla ska sälja två st ”Dalarabatten”. Det är häften med rabattkuponger och de kostar 200 kr.
Av dessa så går 100 kr till klubben. Det finns ingen möjlighet till återköp i år. Dessa kommer
att börja delas ut snarast. Sofia Gustavsson (Stinas mamma) kommer att administrera detta.



Kioskrutinerna är ändrade i år. Kiosken ska hållas upp hela helgen under säsong. Det innebär
att det blir kiosktjänstgöring en dag på våren och en på hösten för vårt lag. Vi återkommer
när vi vet vilken dag det blir.



Sponsorer: om det är någon som jobbar på en firma som kan sponsra laget är vi mycket
tacksamma. Pengarna kommer att gå till cuper fr.o.m. nästa år.



Avgifterna 2017: Är inte klart än men förra året var det träningsavgift 1000 kr, medlemsavgift
350 kr (700 kr för familj). Avgiften kommer som en faktura med posten.



Vid bortamatcher vill vi att tjejerna klär om på plats och duschar tillsammans efter matchen.
Detta för att stärka lagsammanhållningen och ge tjejerna möjlighet att lära känna varandra
utanför planen.



Vi har förnärvarande 5600 kr i lagkassan. En del kommer att användas till att betala
lagavgiften till Skinnarcupen.



Eftersom vi har tre lag igång i år så kommer vi att behöva hjälp med att leda laget vid
matcher. Ebba Ekdahls mamma Malin kommer att hjälpa till vid matcher där Ebba spelar.

Falun 2017-05-04
Antecknat av Hans Pétursson

