Minnesanteckningar från föräldramöte 2018-01-30
Här kommer en sammanfattning av det som ventilerades på föräldramötet. Stort tack till alla er som kom,
för era kloka synpunkter och er positiva inställning till våra barns fotbollsspelande.

Böljans ledord
Böljans fotbollsförening har ledorden Vilja - Glädje – Gemenskap. ALLA är
varmt välkomna att komma och träna med Böljan. Böljan har ingen
begränsning i hur många vi kan bli i varje åldersgrupp.

Ledare/Tränare
Ledare i F07-laget har den senaste säsongen varit:
Magnus – pappa till Matilda och med ett förflutet som tränare och
styrelsemedlem i FFF
Daniel – pappa till Astrid (Edit och Malte), tidigare spelare i Långås och FFF
Jennie – mamma till Maja (och Alva), förflutet som idrottslärare, samt tränare och
ledare i pingis

Barnidrott på barnens villkor
Vi utövar barnidrott på barnens villkor. Det är ingen kopia av vuxenidrott. För oss innebär det att ALLA
spelare är lika viktiga, ALLA spelar lika mycket, ALLA ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar. ALLA
spelar på ALLA positioner, även om man kan känna sig mer bekväm på en del positioner än andra. ALLA
som vill får stå i mål. Vi och våra spelare utvecklas i olika takt vilket är helt normalt.

Fotbollsspelare/förälder i Böljan
Att vara fotbollsspelare/fotbollsförälder i IF Böljan innebär en mängd olika aktiviteter. Träningar,
Matcher, Läger, Cuper, Arrangemang, Bollkallar, Allsångskväll, flyersutdelning, försäljning av
Bingolotter/kalendrar. I Böljan finns inga avlönade ledare/styrelsemedlemmar och medlemsavgifterna är
på rimliga nivåer. Det betyder att de ideella insatserna är ovärderliga och livsnödvändiga för föreningen.

Matcher
I vårt lag spelar alla spelare lika mycket under matcherna. Alla får spela på alla positioner, men det
kommer aldrig bli millimeter-rättvisa. Spelare och tränare är överens om att laget och publiken håller sig
på två olika sidor om planen. Detta för att spelarna ska kunna koncentrera sig på den uppgiften de har och
föräldrarna på att heja på och stötta laget. Vi tror på att bygga laganda och sammanhållning bland spelarna,
av den anledningen är vi samlade undermatch och försöker vi åka tillsammans till matcher/cuper. Att ha
två lag i seriespel innebär inte att man alltid spelar i det ena eller andra laget. Vi kommer flytta tjejerna
mellan lagen för att alla ska uppleva att det är vi i vårt lag som spelar olika matcher, inte två olika lag.

Träningskläder
Finns att prova och beställa på Intersport. Hämtas ut på Intersport eller på kansliet. Kontrollera när du
beställer dina grejor.

Kontaktuppgifter till kansliet
Telefon: 0346 – 122 36
Mobil: 0705 – 18 15 12
E-mail: info@ifboljan.nu
Öppet: vardagar 08.00-14.00 och fr.o.m måndag den 25/4 har kansliet kvällsöppet mellan kl.16:30-18:30

Information och kommunikation
Informationen till spelare/föräldrar sker genom hemsidan och via sms. Adressen till hemsidan är
www.ifboljan.nu klicka på Flickor i den övre menyn och välj F07. På lagets hemsida kan man prenumerera
på kalendern i sin telefons kalender. Smidigt för ett uppdaterat match/träningsschema. På mötet lyftes

frågan från tränarna om andra kommunikationsönskemål men det var ingen förälder som förespråkade
något annat. Som ledare är det viktigt att få respons på den information som skickas ut. Vi ber samtliga
föräldrar att respektera anmälningstiderna. Det är ett pussel att sy ihop saker och ting kring laget med olika
aktiviteter och många spelare igång.

En levande hemsida
För att vi ska kunna publicera bilder på hemsidan krävs att du som vårdnadshavare godkänner att ditt barn
får finnas med på bild. Vänligen skicka ett sms till Jennie med om ditt barn får vara med på bild på
hemsidan eller ditt barn inte får finnas med på bild.

Vi växer
Laget har vuxit! För ett år sedan var vi 13 spelare, idag är vi 28. Målsättningen är att hålla en hög kvalitet.
Att möta varje individ och ge direkt feed-back till varje spelare. Varje spelare ska få känna att hon
utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Träning och match
Inomhus har vi bara möjlighet att träna 1 gång/vecka. Frågan om att dra igång ett fyspass utomhus
väcktes, likaså andra träningsformer än fotboll. Det finns någon förälder som i sitt bagage har erfarenheter
att dela med sig av i form av fysträning. Det kanske även du har? Hör av dig!
Utomhus är det 2 träningar/vecka, med 28 spelare i laget behöver vi ha 2 lag anmälda för seriespel. Det
kan i princip innebär 4 tillfällen/vecka för tränarna. Det är mycket… Vi behöver bli fler! Vilken roll kan
du tänka dig att ta? Tränare, ledare, lagförälder, fikafixare, tvättlistor för matchställ m.m.
Att hjälpa till i laget kräver inga speciella kunskaper. I många fall handlar det om att vara en vuxen till. Det
är roligt! 

Förslag kom om följande för att underlätta för oss som ledare:





Lagföräldrar med ansvar för fikaförsäljningen vid hemmamatcher
Ett schema med samtliga aktiviteter där varje familj noterar ett minimum av aktiviteter där man
kan stötta upp med att hjälpa till
Tvättschema för matchställ
Att vara en extra vuxen på fotbollsträningen
o Måste man komma varje gång? Nej, självklart inte! Är vi tillräckligt många så står det inte och
faller med en person. Då kan vi hjälpas åt och ändå ha en kontinuitet.
o Josefins pappa Chris anmälde sig som tränare/ledare. Vi behöver bli fler. Det finns ingen
övre gräns. Ju fler desto bättre. Glöm inte stämma av med ditt barn först.
Grundförutsättningen är att ditt barn tycker det är ok att du är ledare i laget.

Förslag på aktiviteter



Titta på fotboll tillsammans, tex Böljans matcher. Enklare att prata fotboll och förstå fotboll om
vi sett på fotboll tillsammans och kan samtal om spelet.
Andra typer av sociala aktiviteter tex minigolf, frisbee-golf eller liknande, eller ett läger.
Bobergslägret var uppskattat bland dem som deltog. Vi har en lagkassa (pengar från vår
fikaförsäljning) med möjlighet att täcka den typen av kostnader

Jag tror att det var allt. Missade jag något, så återkom, så kan jag lägga till

