Minnesanteckningar
Succé P93, föräldramöte 2008-09-04
Ekonomi
Förra årets resultat samt årets budget gicks igenom. Saldo i lagkassan vid säsongstart,
17:600:-. Säsongens budget slutar på -7.900:- eftersom vi tycker att kassan är för stor.
Medlemsavgiften måste vara betald för att man ska få spela spel. Klubben kommer att vara
hård på detta i år.
Vi beslutade att vi ska köra med kiosk på hemmamatcherna för att få in lite slantar. Thomas
(070 698 81 08) är huvudansvarig, men alla behöver hjälpa till, så ring och erbjud er hjälp.
Träningar/Matcher
Träningstiderna är på måndagar 18:30-20:00 och onsdagar 18:30-20:30 i Skäggetorpshallen.
På måndagar börjar träningen med uppvärmning utomhus så tag med kläder för detta. På
onsdagar börjar träningen med lite uppsnack. Tränarna vill försöka att få spelarna mer
delaktiga i att vara med och bestämma övningar och spelsystem.
Samling vid matcher är en timma innan matchstart både hemma och borta.
Träna eller spela aldrig när ni känner er sjuk.
Meddela alltid tränarna om ni inte kan komma på träningen via mail eller telefon
Tänk på att äta innan och efter träning.
Preliminärt kommer ett träningsläger att hållas i Rimforsa 27-28/9.
Spelprogrammet för serien finns upplagt både på vår egen hemsida och på förbundets. Första
matchen 10/10.
När vi åker på bortamatcher ansvarar var och en för sin egen skjuts. Ring till lagkamrater eller
tränare om ni inte har egen skjuts.
Vi har för avsikt att spela med alla spelare i matcherna, förutsatt att man kommer på
träningarna.
OBS! svart matchställ är det ordinarie i år.
DM spelas 27-28/3
Det diskuterades vilka cuper som kan vara aktuella. Det blir troligen ingen cup i trettonhelgen
eftersom Östgötalaget P15 har matcher i Linköping den helgen. Dumleslaget i Göteborg och
Buster Cup i Mora kan vara aktuella. Det diskuterades eventuellt om att åka utomlands på
cup, vilket i så fall kräver mer pengar från respektive spelare alternativt att vi gör större
insatser för att få ihop pengar. Ledarna får återkomma i ämnet.

Hjälp
Kecke kommer att bjuda in domare och motståndare.
Marianne Wallberg är huvudansvarig för sekretariatet och resultatrapportering, men kommer
att behöva hjälp. All rapportering ska numera ske i förbundets system ”IDA”. IDA-utbildning
kommer att hållas 25/9. Följande anmälde sig till detta: Micke, Marianne, Håkan, Berit och
Kecke.
De som står i kiosken får hjälpa till att visa motståndare till omklädningsrum.
Övrigt
Vi påpekade att matchställ endast får användas på våra matcher, inte på träning, gympa eller
liknande. Prova om matchstället passar. Det kan finnas något enstaka att byta till.
Albin har börjat träna igen men Jesper I. och Mattias har slutat.
Anders W. försöker få till en sekretariatsutbildning, så att fler kan gå utbildningen och hjälpa
till i sekretariatet.
Ledarträff kommer att hållas på Scandic 23/9.

