
 
 

Minnesanteckningar föräldrarådet 15 maj 2018 

Närvarande: Malin S (Milton), Lars R (Albin), Anders L (Gustav), Micke T (Liam), Daniel J. (Simon), 

Aleksander H (Benjamin), Paula J (Malcolm) samt tränarna Linus och Sami. Förhinder: Peter L (Noah),  

 

 

Ekonomin just nu… 
Genomgång av det ekonomiska läget. Daniel hanterar aktiviteten som handlar om insamling av pengar grundat 

på antalet mål som lagen gör. Eventuell avkastning går till gemensam kassa, förslagsvis till något roligt under 

Gothia Cup. 

 

Gothia Cup 2018 
Genomgång av planeringen inför Gothia Cup. 34 st spelare anmälda samt 4 ledare. När alla avgifter är betalda 

av Anders så återstår endast en mindre summa. Beslut om att vi köper in återhämtningsprodukter för detta som 

Linus ordnar. Sami ordnar med busstransporten. Information om packningslista, fickpengar, osv. kommer 

senare. Lagen är tänkt att presenteras den 5 juni. Diskussion om beställning av Gothia Card ska ordnas, men vi 

kom slutligen fram till att detta kan respektive familj ordna via Gothias hemsida: 

https://www.gothiacup.se/sv/gothia-card/ 

TFF:s A-lagsmatcher… 

Laget P15 kommer få ansvara för kiosken i samband med vissa av A-lagets hemmamatcher, även detta ger en 

liten intäkt till laget. I praktiken innebär detta att det blir föräldrarna som kommer bemanna kioskerna. Under 

hela säsongen innebär det ca 2-3 hemmamatcher som ska bemannas. Kallelse kommer att gå ut inför match. 

Paula och Malin håller i trådarna inför dessa aktiviteter. Daniel och Aleks är behjälpliga om det behöver läggas 

ut någon text på hemsidan.  

 

I övrigt kommer killarna fortsatt hjälpa till med försäljning av ”halvapottenlott” och programblad vid 

entréerna. Till vara match kommer 8 st spelare att kallas (dubbelt antal vid derby). Kan man inte det aktuella 

tillfället får man själv se till att ordna ersättare. Vissa tillfällen krockar med lagets egna matcher. Linus synkar 

detta i samband med kallelserna.  

 

Tränarsituationen 
Linus meddelade att TFF nu ordnat med mer tränarstöd till honom och Sami. Onsdagar och fredagar kommer 

Hugo Svensson och Jake Appelgren att bistå dem. Även Dennis Larsson kommer förstärka vissa träningar. 

Sedan tidigare är också Linus bror - Hampus Dehman - med i ledarstaben.  

Övrigt… 
Vi beslöt att avvakta med ytterligare försäljningsaktiviteter. Ska detta ordnas framöver är det viktigt att det 

klargörs till vad intjänade pengar ska gå till.  

Daniel meddelade att träningskläder är beställda och levereras inom kort i samband med någon träning. 

Nästa möte – onsdagen den 13 juni kl. 18.30 hemma hos Lars – Granlundagatan 5, Trelleborg 

 

Vid tangenterna//Lars 

https://www.gothiacup.se/sv/gothia-card/



