
Protokoll föräldramöte P05, 28 maj 2013 
 
Ledare: Dan Lilja, Peter Malmros och Johan Westander 

Sekreterare: Ulrika Rask-Lindholm 
Närvarande: Anna Nava (Victor), Henrik Singbrant och Marie Österström (Felix), Magnus Nilsson 
(Neo), Gabriel Johansson (Alexander), Mikael Rosenlöv (Axel), Veronica Gullberg (Johan), Per Åberg 
(Jamie), Esmin Adilovic (Haris), Johan Velin (Isak), Jesper Strömquist (Oskar Nilsson) 
 

• Träningen är på Harlyckan numera. Bättre plats och bra förvaring för bollar och mål. Kommer 
förmodligen att ha Harlyckan som hemmaplan för seriematcher, men sammandragen fortsätter 
på Västergård.  
 

• Hästvedalägret 1-2/6: 19 pojkar är anmälda, sex ledare och två ”vanliga” föräldrar. Alla sover i 
samma stuga i 4-mannarum. Eskils har förberett med matkassar till lunch (x2), kvällsmat och 
frukost. Tre träningspass med lekar. Lagen blandas med yngre och äldre, pojkar och flickor.  
 

• Matcher och sammandrag läggs upp på lagets webbplats och mejlas ut till alla föräldrar. Alla bör 
svara i gästboken om de deltar eller inte. Under våren har det fungerat bra. Ett sammandrag och 
två cuper kvar att spela under vår/sommar. Två lag anmäls alltid till cuperna för att så många 
som möjligt ska få spela, men det är arrangören som avgör hur många lag som får delta. 
 

• Seriematcher: Ett lag deltar från P05. Det har varit tufft att spela. Motståndarna har ibland varit 
två år äldre. Egentligen ska inte sju-åttaåringar spela seriematcher, men Eskils tillåter ett lag från 
mindre årskullar för att de ska få känna på situationen. Från och med nästa år är det bara 7-
mannalag som gäller. Serielagen delas in från nivå 1 till 5 där 1 är bäst. Vi kan ta ut två lag och 
lägga in dem på den nivå som är lämplig. 
 

• Hösten: Två sammandrag är planerade. P05 har hand om försäljningen vid det sista samman-
draget. 
 

• Inköp: Enkelt tält att använda vid regn eller stark sol när vi säljer kaffe vid matcher. Finns ett för 
599 kronor på Clas Ohlson. Likaså behövs en ållare till vattenflaskorna vid matcher och samman-
drag. Alla föräldrar kan lägga ihop till detta. Tränarna tar med en burk till insamling på träningen. 
 

• Klädförsäljning: Anna Nava tar på sig ansvaret för klädförsäljning.  
 

• Eskilscupen: Cupen pågår 2-4 augusti, men lagen börjar anlända redan den 1 augusti. P05 har 
blivit tilldelade Högastenskolan. Vi ska alltså bemanna skolan fyra dagar, dygnet runt. Ulrika 
skickar ut bemanningsschema där alla föräldrar kan fylla i de tider de kan jobba. Det är viktigt att 
varje familj tar mer än ett pass var för att vi ska räcka till. 
 

• Medlems- och aktivitetsavgifterna: Eskils har skickat ut felaktiga inbetalningskort. Aktivitets-
avgiften är avgörande för att barnet ska vara försäkrat. Ledarna kollar mot medlemsregistret och 
mejlar ut information så snart som möjligt. 


