
Föräldramöte 

Laget består av ca 30 spelare 6 ledare nya ledare Mia Bergman Jocke Parmö vi kommer att köra 

3pass per vecka allt finns i kalendern vi vill gärna att man svarar på de kallelser som går ut för att 

kunna planera träningar på ett bra sätt till matcher kommer vi kolla på vilka som tränat under veckan 

och även tillbaka i tiden en förutsättning för att spela är att träna och vi kommer även nivåanpassa 

delar utav träningen det finns att läsa om på svenska fotbollsförbundet . Vi lirar i två serier och det 

kommer bli tufft motstånd för oss i år .VI som var på föräldramötet bestämde att vi ska köra lite fika 

till hemmamatcherna schema kommer läggas ut nu i veckan där bestämde vi också att inte sälja 

någon i år för att öka lagkassan utan att vi lägger 250 kr på våren och även en summa på hösten. Cup 

kommer vi att vara med på och den blir i Ödeshög i år den återkommer vi om lite senare. Vi har 

påbörjat individuella samtal med grabbarna för att följa upp lite vad de tycker och känner och vad de 

har för åsikter. Det kommer också vara tvättschema utav våra tröjor det läggs ut av Christer som 

utser vem som tvättar och håller koll på vem som tvättat efter match och tröjorna ska vara tillbaka 

till nästa träning de som inte har skjuts till borta match och åker med någon betalar 50 kr till den som 

kör  medlems och deltagaravg kommer på mail betala omg Om man är skadad eller tillex. Riktigt 

förkyld ont halsen ska man undvika träning och match använd sunt förnuft Vi kommer även att 

upplysa om vikten av att äta och sova när man idrottar detta är viktigt och vi kommer även att köra 

lite teori med dem Tror och hoppas att vi har fått med det viktigaste som kom fram på mötet  


