Referat fra foreldremøte torsdag 6. okt 2011

I forbindelse med avslutning for spillere og foreldre etter sesongen 2011, inviterte vi foreldre til å
delta på et times langt foreldremøte mens spillerne ble aktivisert i gymsalen på Persaunet. Det var ca
30 spillere som deltok på avslutningen og ca. 20-25 foreldre til stede på foreldremøtet.
Jeg ba foreldrene komme med innspill på sesongen slik den har vært og hva vi kan forbedre til
sesongen 2012. Jeg inviterte foreldrene til å komme med ideer til temaene: Trening, sonecup, cup,
finansiering av drakter til neste sesong, og om vi skal arrangere en ”fotballskole” på slutten av
skoleferien.
Før vi går videre inn på temaene: laget har 12.000 kr på bok.

Trening
Foreldrene valgte selv tema de ønsket å diskutere og dannet grupper for diskusjon etter dette.
På den knappe tiden vi hadde diskuterte ingen trening (i alle fall er det ingen som har lagt igjen
notater om dette, og det kom ikke fram noe om trening i oppsummering fra gruppediskusjonene).
Men positivt er at vi har to nye fedre som ønsker å delta i trener-teamet. Far til Lily: Hassan Karimaie
og far til Stine: Finn R. Hansvold. Til neste år ser trener-teamet foreløpig slik ut:
Hovedtrener: *
Hjelpetrener: Thorleif Hallén
Hjelpetrener: Stein Ola Moksnes
Hjelpetrener: Grethe Viken Moksnes
Hjelpetrener: Randi Presthus
Hjelpetrener: Roar Berg
Hjelpetrener: Jan Erik Olsen
Hjelpetrener: Christian Aune
Hjelpetrener: Hassan Karimaie
Hjelpetrener: Finn R Hansvold
Hjelpetrener: Kjerstina Røhme
*Hvem som blir hovedtrener etter Kjerstina Røhme er ikke endelig avgjort, men både Thorleif Hallén
og Stein Ola Moksnes er positive. Hvem det blir avgjøres på første trenermøte våren 2012. Thorleif
får ansvar for å sammenkalle til det første trenermøtet.

I tillegg har vi med oss noen ungdommer fra Strindheim, jenter 14 år. Vilde Nygård, søstra til Vår
Nygård, vil ta med seg noen lagvenninner å være med som trenere i samarbeid med trener-teamet.

Sonecup
Positive tilbakemeldinger på opplegget som har vært. Ønskelig å få arrangere to sonecuper selv.
Ingvild melder til Lars Grevskott (daglig leder SIL yngres) at vi ønsker å arrangere 2 sonekvelder. Det
ble meldt at 3 kamper per kveld er passe mengde når det er få eller ingen innbyttere. Det ble også
gitt tilbakemelding på at det har vært spennende å spille på lag med spillere fra 3 forskjellige skoler.
Ansvarlig neste sesong: Ingvild Melbye
I tillegg deltar mamma’n til Maiken (Tone) og mamma’n til Stine som support her.

Cup
Det har vært et passe antall cup’er i sesongen som har vært.
Forslag om 2 cuper før sommerferien og 3 cuper etter.
Kvick-cup (mars)
Bendit cup
Skandia cup
Jentecupen til Trond (aug/ sept)
Tunga Cup
Ansvarlig neste sesong: Karianne Sandvik

Finansiering av drakter
Vi samler inn alle drakter og gjør opp status. Hvor mange nye drakter trenger vi? Noen vokser ut av
de vi har, for andre kan de draktene vi har brukes en sesong til. Finne ut hvem som trenger ny drakt.
Hvis vi klarer å skaffe en sponsor må vi vurdere om gamle drakter har plass til en logo til. (Noen av de
trøyene vi har, har logo, andre ikke.)
Navn på trøyene ble også diskutert: noen for og noen i mot, må evt ha bokstaver som kan tas av, så
drakten kan brukes av andre/ selges.
Hvilke trøyer kan evt selges videre?
Forslag til dugnader for å finansiere trøyer:

-

Salg av dopapir
Kakesalg til jul
Innsamling av brukte mobiltelefoner

Dette krever en egen dugnad/økonomi.-komite.
Noen nevnte at de syntes 150 kr / cup var dyrt - mange cuper. Mulig da at lagskassa burde vært
styrket slik at det ble gratis å delta på cup. Dette krever litt dugnad / sponsor.
For å skaffe sponsorer: kartlegge hvilke foreldre/ besteforeldre(?!) som jobber hvor, gå på å spørre
enkeltpersoner.
Innen 1. april søke Trønderenergi
Bruke boka med bilder laget av Jan Erik for å fiske sponsor. Gjerne lage bok hvert år! Bruke
sponsorbilde som hovedbilde.
Og hvis vi skaffer sponsor hadde det vært fint med like klær til trening.
Ansvarlig: Jan-Eilert Nilsen og Stein Ola Moksnes

”Fotballskole”
På møte som trenere/støtteapparat hadde i august kom det opp ide om å arrangere en egen
fotballskole. Dette som et alternativ til SFO, og mulig som et tilbud på dager hvor det er
planleggingsdager i skolen.
Vi tok denne ideen opp igjen til høring på foreldremøte. Innspillene gikk på at det kanskje er nok med
2-3 dager og ikke en hel uke. I tillegg kan vi kalle det noe annet enn fotballskole, slik at det ikke
konkurrerer med klubbens egen fotballskole. Navneforslag: Idrettsskole/ aktivitetsskole/ Strindheim
Jenter 03 dager.
Forslag om at det går an å ha andre aktiviteter enn bare fotball. Kombineres med pirbadet?/
overnatting?/ avslutning med grilling siste dag?
Gjøre det enkelt med at hver enkelt tar med matpakke, og vi stiller med drikke.
Noen må planlegge, og noen må gjennomføre (dvs være aktivitetsledere).
Ansvarlig: ?

Andre som deltar videre i neste sesong:
Sosiale arrangement: Kjersti Dyndal
Foreldrekontakt og web-ansvarlig: John Krogstie
Fotograf: Jan Erik Olsen

Referent: Kjerstina 09.10.2011

