Föräldramöte / Cupmöte 2018‐01‐17 – TEAM 10
Lite från ledarna:
‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

Nyheter, jag försöker använda mig av Nyheter för att informera. Då sparas informationen på
laget.se och man kan hitta den lätt vid senare tillfälle.
o Aktivera notiser för nyheter och kommentarer, så att ni inte missar någon
information
Kalender, Se till att prenumerera, jag lägger upp aktiviteter i kalendern när vi har något på
gång och vi skickar kallelse 1‐2 veckor innan. Prenumererar ni på kalendern så kan ni se vad
som är inplanerat
SMS, Ett bra och snabbt sätt att få ut information. Men vi ska inte missbruka den! Undvik att
gilla andras kommentarer osv, det blir väldigt mycket pling. Skicka ett SMS till dem det berör!
Tips! Appen Supertext, lätt att hitta telefonnr till varandra och skicka separata sms
Kommande!
‐ Vi kommer åka på 2st cuper i mars, Höör (17/3) och Trelleborg (30/3).
2 lag i varje cup, mycket speltid!!
‐ Vi planerar att ha träningsmatcher på Tyrs hov 11/2
Vid sjukdom, from ”nu” ska vi meddela Mads (eller Roger)
Rutinerna i omklädningsrummet ‐ försök att ge barnen de förutsättningar de behöver i
omklädningsrummet. Vuxna och syskon försöker hålla oss utanför omklädningsrummet. Kom
i tid och låt dem i den mån det går fixa det själva.
Slipning – lämna skridskorna efter måndagens träning till Anders och få tillbaka dem på
onsdagen. Skridskorna ska märkas med namn!

‐

Lagkonto – 6 170kr finns nu i kassan
Vi har även 7 000kr i Tyringes kassa (från jobbet på Frysboxen), som är öronmärkta för U8
och som vi kommer använda att betala kommande cuper.
15 000kr från sponsring ska sättas in på kontot (+5000kr som öronmärks U8?)
En 1‐dagars cup kostar 1500‐2000kr i lagavgift/lag, sen tillkommer spelaravgiften (ca 150‐
300kr/spelare).
Lagavgift tas från lagkassan, inkl ev avgifter för ledare
Spelaravgifterna betalar varje spelare

‐

Ansvarig lagkonto? Fundera gärna på det till nästa säsong!

Cupen
Cupen U8/U9 är den största cupen föreningen anordnar sett på antal spelare, lag och intäkter. Den är
därmed oerhört viktig för föreningen!
Det är mycket barn, föräldrar och släkt vilket ger bra ruljangs i cafeterian och lotteriet.
Vi får inte en direkt del av pengarna (förutom att klubben bekostar en cup för oss) så får vi se det i ett
längre perspektiv, pengarna kommer komma oss tillgodo. Om några år när våra cuper inte drar in lika
mycket pengar så får vi ta del av det arbete som U8/U9 gör, det är så det fungerar!
Lagen kostar olika mycket i olika åldrar och vi hjälper till att bygga den här grunden. Det var ett
ledarmöte (tisdag 16/1) med nya styrelsen och då tog de upp just detta. Den tidigare styrelsen har
gjort ett fantastiskt jobb på ungdomssidan och sett till att intäkterna har ökat. Flera cuper har
anordnats, både på lagnivå och även Spring challenge och Tyringes sommarhockeyskola.
Bemanning? Uppgifter? Vad funkade bra? Vad funkade mindre bra?
‐
‐

Förberedelse dagen innan, strukturera upp så att alla vet vad man ska göra
Komma med information i tid, att alla lag får mattider mm i ett mail innan

Bemanning/Ansvar
‐
‐
‐
‐

Rossi kommer att vara cupansvarig
Helena är ansvarig för lotteriet
Alexandra för mat/servering?
Schemaläggning? Flera ögon som går genom så att alla lags schema stämmer samt så att vårt
interna bemanningsschema fungerar

Vi behöver även fördela ansvaret under själva cupdagen
‐
‐
‐

Korvansvarig ‐ ser till att korven är klar när den ska serveras och har koll på vilka tider och
antal som gäller
Allergiansvarig ‐ som har koll på vilka barn som har allergi och när de kommer, ev ha en
förberedd lista eller att barnen får en lapp
Bättre uppdelning vid förberedelse och städning
o Exempelvis: ett gäng som förbereder dagen innan, ett gäng som är med på
morgonen och ett gäng stannar och städar

Schema
‐
‐
‐
‐
‐

Ta med U8 från start
Överlappning vid byten så att det blir en bra och smidig övergång
I sekretariatet sätts tider efter spelschemat, skiftet görs vid spolning
Schemaläggningen för matserveringen var satt till 16, men klara 14.30
Det var långa pass i matserveringen, önskvärt kortare pass

Cafeteria
‐
‐

Värmeskåp till maten
Vi ska inte ta något ansvar för kassan, utan det måste ordinarie personal göra

Servering
‐

Allergiansvarig måste få information i tid för att kunna ha koll på vem och när
o Lapp till dem som är allergiker

‐
‐
‐
‐

Vi serverar barnen maten för att minska matsvinn
Lagen ska inte få välja när de ska få korv, utan det görs enligt förberett lagschema
Korvleverans nere i omklädningsrum
Förberedda mackor (dagen innan)

‐
‐

Mjölken tog slut
Endast 2 flaskor ketchup

Lotteri – ansvarig samlar in priser så att hen har möjlighet att förbereda och bestämma upplägget
‐
‐

Marknadsföra bättre
För mycket vinster, se över antal barn och sätta antal priser/barn efter det

Sekretariat
‐
‐
‐

4 st totalt i sekretariatet räcker
Göra en spotify‐lista, som alla kommer åt
Vid spolning krävs att ytterligare hjälper till att flytta sargen

Lagvärdar
‐
‐
‐

‐

Ledare och spelare nöjda med cupen som helhet.
Maten var bra, spelschemat höll och härligt med egna omklädningsrum.
Det enda som det klagades på, med viss glimt i ögat, var att förr var det tränarfika i kansliet
eller i en av holkarna. Tränarna kunde gå upp där under dagen, dricka en kopp kaffe och ta
en bulle.
Fram till klockan 10 var det bra att vi var fyra lagvärdar då det var en del att stå i, men efter
det hade det räckt med två tror jag. Lunchen sköttes lite av sig själv och mellanmålet på
eftermiddagen likaså. Vår nästa uppgift var egentligen att dela ut medaljer när lagen spelat
sin sista match, men detta reder två personer.

Övrigt
‐
‐
‐
‐

Bokning av ishall, idrottshall, omklädningsrum ska göras i god tid (via kansliet)
Att få med i cupinbjudan om att idrottshallen är tillgänglig, inga ytterskor
Ha en ansvarig vuxen i idrottshallen
Loge till tränarna, där de själva förser sig med fika

Det är fritt fram att anordna ytterligare cuper inom laget. Då går 15% av förtjänsten till laget. Har
man cupen i Hässleholm så kör man cafeterian i egen regi, vilket ger extra pengar i kassan. Något vi
ev kan sikta på i U10 då vi är själva och antal lag och deltagare är färre och lättare att då ha det i
Hässleholm.

