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Deltagarlista
Jörgen Lidh, Henrik Wästfeldt, Greger Forsberg, Linus Persson, Daniel Hernandez, Pontus
Reuterswärd, Louise Egeblad, Magnus Svensson, Johan Persson, Hasse Seyfrid, Håkan Lindberg,
Maria Hernandez, Martin Wähler, Steinar Haugen, Emil Tsilkos, Martin Ringström

1. Status för laget
•
•
•
•
•
•
•

18 st spelare, som mest varit 28 st för några år sedan
Just nu 2 träningar, en ute och en inne. Fortsätta ute en stund till så länge vädret håller.
Fokus på bollkontroll, passningsövningar, lagspel
Nästa år går man upp på en större plan. Fortfarande 7-mannaplan, men större
Arbetar också med att de ska vara ETT lag. Vissa kallelser går till alla. God kamratskap
Lite mer fysträning, core, styrka kropp och knän
Finns en snapchat-grupp som alla kan vara med i. Isak Persson är admin som man kan
höra sig till om man inte redan är med

2. Förändring i tränargruppen
•

Magnus och Johan går in i tränargruppen

3. Beteendekoder Tränare, föräldrar och spelare
Matchvärd – Hade vi matchvärdar på cupen? Nej, men på våra matcher ska det finnas
matchvärdar. Stötta domaren och ha väst. Viktigt att vi fortsätter med det arbetet.
Uppåkra IF´s ledare, spelare och föräldrar ställer upp på följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi följer fotbollens regler!
Vi respekterar domarens beslut!
Vi uppmuntrar till juste spel!
Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och
Vi hånar INTE motståndarna!
Vi hälsar på varandra före match!
Vi tackar motståndare och domare efter match!
Vi har god stil på och utanför plan!
Vi är föredömen för yngre
Vi behandlar alla lika - alla människor har samma värde oavsett ålder, kön, etnisk
bakgrund, sexuell läggning eller har någon form av funktionshinder eller handikapp.
Vi efterlever Nolltolerans enligt Skånebolls riktlinjer

4. Policy för spelare
•

•

Var och en ser till att vara en bra kompis, det är lagandan som bygger det starka laget.
o Ett tag dålig stämning i laget. Arbetat med det hårt under en period. Betydligt
bättre nu.
Vi gör alltid vårt bästa – på träningar och matcher
o Stort eget ansvar

•
•
•
•
•

Vi stöttar, respekterar, lyssnar, berömmer, peppar varandra i både med och motgång
Vi respekterar och lyssnar på tränarna
Vi kommer i tid väl förberedda till träning och matcher
o Kom 5 minuter innan träning börjar, speciellt när vi är inomhus
Vi respekterar alltid motspelare, ledare, domare, publik och alla andra även om de har
annan uppfattning än oss.
Vi vet vilka regler som gäller i föreningen

5. Framtid
•

•
•

•

Förslag att spela med endast ett lag under kommande år. Föräldrar positiva till förslaget.
o Helt ok att bara träna och inte spela match. Men med endast ett lag, möjlighet
att ställa krav att man ska träna för att spela match.
o Tränar man regelbundet så kommer man att bli kallad till match.
o Optimala är 10 spelare som kommer till en match
Ska titta på att spelarna själva får vara med att utforma regler för laget
När vi tittar på framtiden så är målbilden nu att behålla truppen och få alla killar att
stanna. Kommer att behövas när man går upp och spelar 9-manna och sedan 11-manna.
Försöka planera in lite flera aktiviteter med killarna vid sidan om.
Cuper & serier
o Nästa år har vi tittat på cuper med övernattning
o Eskilscupen, Laxa-cupen och Gothia är utvärderade
o Eskilsccupen är den vi förordar. Sker från den 30/7-2/8-2020.
o Man spelar ca 9 matcher, så tre matcher om dagen.
o Åker med en stor trupp. Alla får åka.
o Sovplatser är ibland ett problem på Eskilscupen, så viktigt att vi håller koll på
under förberedelserna
o Vi kommer också spela Romelecupen
o Vi kommer inte att spela vinterserie, däremot försöka få in lite träningsmatcher
istället
o I åhus så finns det en beachfotboll cup som skulle kunna vara ett alternativ. Finns
även åsikter att det kanske inte är så mycket spel. Som lagaktivitet ok, men inte
så utvecklande som fotbollsspelare. Ligger mitt i sommarsemestern. Avvaktar
och följer för att se om den kan vara aktuell.

6. Lagkassa
•
•
•
•

Lite drygt 60.000 innan året är slut. I år har vi fått in ca 10.000 i försäljning. Förra året 1516.000 i försäljning.
Hälften av dessa pengarna kommer gå till Eskilscupen.
Finns matris som visar hur mycket pengar man får som lag från klubben
Så just nu är föräldrarna eniga att vi avvaktar med Gothia för att det är begränsat antal
matcher för höga kostnader, mm

7. Föräldragrupp
•
•

Eftersom Magnus och Johan går över att jobba som tränare så behöver vi en ny
föräldragrupp.
Förslagsvis göra en försäljning innan sommaren

•
•

Otydlighet kring hanteringen lagkassa, Magnus formulerar till klubben om tydlighet i
policy
Föräldragrupp (Kioskschema + Försäljning)
o Linus Persson – Magnus ser över att kommunikation från klubben går till Linus
framöver
o Försäljning kanske Daniel Hernandez kan ta. Återkommer efter helgen

8. Övriga frågor

