Föräldramöte 30/11-17 Dam J
Hej och tack för ett bra föräldramöte!
Här kommer lite info om vad vi pratade om och bestämde på mötet.
Vi är cirka 30st spelare i truppen och det har gått väldigt bra att slå ihop dom båda lagen
gul/svart. Stämningen i laget är på topp så vi ledare ser fram emot en ny spännande säsong
nästa år.
Tjejerna har haft sitt första spelarmöte som leddes av vår mentala coach Barbara. Där
diskuterade dom fram hur spelare i Dam j ska vara och det bestämdes ett spelarråd. En
spelare ska vara snabb, positiv, peppa varandra, bra spelförståelse, schyst, stark (mentalt
och fysiskt), bra reflexer, samarbetsvillig och ärlig. Tjejerna kom även fram till olika
aktiviteter som dom vill göra utanför fotbollen.
Det som vi och klubben jobbar med just nu är att hitta en ny huvudtränare till oss, ingen klar
i skrivande stund.
Träningen kommer fortsätta under vintern, 2ggr/vecka ute på konstgräs och söndagar
inomhus i Celsiusskolan.
Vi kommer anmäla 2st lag till seriespel nästa år så att alla kan få rätt matchmiljö att spela i.
Vilka serier bestäms i januari. Vi har anmält 2st lag till Gothia, 1 lag i F15 och 1 lag i F16.
Alla 8 tränare fortsätter som hjälptränare och kommer att jobba med laget i olika roller (se
nästa sida).
Vi har vi lite andra roller som måste tillsättas av föräldrar. Många blev tillsatta på
föräldramötet men det finns några kvar till er som inte var där. Kontakta någon av oss
tränare om ni känner för att hoppa på något.
Vi behöver kassörer, 2st föräldrar.
En förälder som är matchvärdansvarig (göra ett schema).
En förälder som hjälper Anneli med klubbrabatten.
En förälder som tillsammans med Micke Söder är domaransvarig.
Vi ser gärna fler föräldrar som kan jobba i cupgruppen.
På nästa sida ser ni hur Dam J ser ut just nu inför nästa säsong.
Om ni har frågor om något så tveka inte att höra av er till någon av oss tränare.

Med vänlig hälsning
Anneli, Jenny, Petra, Andreas, George, Micke, Nils och Oskar

Lagledare – Micke E
Huvudtränare – Vakant
Hjälptränare – Alla 8 tränare
Fystränare – Anneli S
Målvaktstränare – Oskar L
Matrl.ansvarig – Jenny T & Petra D
Kassör – Vakant
Timkapital+kiosk – Per-Åke & Mia
Mental coach – Barbara
Föreningsledamot – Micke E
Aktivitetsansvarig – Gunilla & Lena
Domaransvarig – Micke S & Vakant
Cupgrupp – Niclas & Susanne (gärna några till)
Sponsoransvarig – Staffan & Robert
Matchvärdansvarig – Vakant
Webansvarig – Oskar (gärna en till)
Tidningsutdelning – Peter
Klubbrabatten – Anneli & Vakant

