
Skoghalls IBK Pojkar P08  

Föräldramöte inför säsongen 17/18  

 



Dagordning  

• Inledning  
• Presentation av organisationen kring laget  
• Policy  
• Medlemsavgifter 2017/18  
• Träningstider och upplägg  
• Gruppindelning  
• Poolspel, anmälda lag  
• Cuper 
• Omklädningsrum, bra-kompis fokus  
• Övriga frågor, cafeterian, sek mm  



Organisation  

• Mattias Ronnergård, Lagledare  
• Espen Tandberg, Tränare  
• Erik Matton, Tränare  
• Jonas Sporrong, Tränare  
• Mathias Ingvarsson, Tränare  
• Jesper Eriksson, Tränare  
• Michael Walkert, Hjälptränare  
• ??, Hjälptränare  
• ??, lagkassör  
• ??, Sekansv  
• ??, Kioskansvarig 

 



SIBK Ungdomspolicy 

• http://www.skoghallsinnebandy.net/docs/337/7501/Ungdomspolicy%20Skoghalls%20Inneba
ndy%20ver%201.0%202017-09-03.pdf 
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Medlemsavgift  

• Medlems- och licensinformation 2017-18  
• För att delta i Skoghalls Innebandyklubbs verksamhet krävs att du är 

medlem i föreningen. I medlemsavgiften ingår licensavgift till 
Svenska Innebandyförbundet. I licensen ingår en enklare försäkring i 
Folksam.   

• OBS!! Betald medlemsavgift och licens är en förutsättning för att 
deltaga i matchspel.  

• Avgiften måste vara betald senast 11/10 2017.   
• Medlemsavgift spelare/ledare/övriga 100:-  

• Aktiv medlem född 2001 och senare 1150:- Totalt 
1250:-  



Träningstider och upplägg  

• Tisdagar 16-17 A hallen 

• Torsdagar 16-17 B hallen 

 

• Barnen SKA hjälpa till med sargbygge 

• Tänk på att vara i tid till träningen 

• Svara gärna på kallelsen så vi vet hur många 
som kommer 



Informationskanaler 

• Föreningens hemsida och P08:s egna sida: 
http://www.skoghallsinnebandy.net/start/?ID=15
7135 
– Här uppdaterar vi Kalender (matcher samt träningar) 

samt andra Nyheter som beror laget 

• Når via alla? 
– Alla som inte fått de kallelser som skickats ut saknas 

eller har felaktiga uppgifter på medlemsgruppslistan. 
Ni får gärna därför skriva ner uppgifter om: 
• Namn samt person nr på barn, mail samt tel nr till föräldrar 

 

http://www.skoghallsinnebandy.net/start/?ID=157135
http://www.skoghallsinnebandy.net/start/?ID=157135


Gruppindelning  

 

 

 

• 6 st grupper 

• 2 grupper kallas till match 

– Olika grupper varje gång 



Poolspel  

• Anmälda lag  

– Två lag  

• Spelar 3-manna med målv, halv plan, 3*12 min  

 



Seriespel  

• Anmälda lag  

– Ett lag  

• Spelar 5-manna med målv, hel plan, 3*15 min  

 

 

• INGET GODIS UNDER POOLSPEL OCH 
MATCHER 



Cuper  

• Nordmarkscupen (Årjäng sön 7 jan)   

– Endagscup 

– 5-manna 

 

• Hemmacup Hammarö (våren 2018) 

 

 



Omklädningsrum  

• Bra kompis fokus  

• Alltid minst en förälder per omklädningsrum  

• Noll-tolerans  

• Försöker byta om och duscha tillsammans 

 



Övriga frågor  

• Cafeterian 

• Sekretariat vid matcher  

• Overall 

• Sponsorer 

• Restaurangchansen 

 



 
Stötta Skoghalls Innebandy  

 Genom följande delar kan du stötta Skoghalls Innebandy på ett enkelt sätt  
 
• ICA Kvantum Hammarö  

– Skoghalls Innebandy har inlett ett samarbete med ICA Kvantum Hammarö. Som en del av detta samarbete så 
kan du som privatperson bidra till Skoghalls Innebandy bara genom att handla i butiken. Klubben får 1% av 
det du handlar för om du använder ditt ICA-kort och den bricka som klubben delar ut till samtliga 
medlemmar i kassan när du betalar.  

 
• Svenska Spel – Gräsroten  

– Har du ett konto hos Svenska Spel så kan du klicka dig vidare till gräsroten och där välja Skoghalls IBK som 
den förening du vill stödja. Alla spel som sedan läggs från ditt spelkonto ger Skoghalls Innebandyklubb extra 
pengar i den årliga utdelningen till föreningarna som Svenska Spel gör. Mer info finns här 
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/24318-skoghalls-ibk.  

 
• Stadium – Teamsales  

– På Stadium kan du koppla ditt stadiumkonto till Skoghalls Innebandyklubb. Genom att göra detta får 
föreningen en bonus på alla köp som du gör på Stadium. Mer info finns här 
https://www.stadium.se/cms/stod-din-forening.  

– Förra veckan fick alla ett utskick från Stadium med en 20% rabatterbjudande på inköp (indoor, 
innebandyutrustning) som gäller from 28/8-30/9. Ni kan använda erbjudandet hur många gånger ni vill 
under perioden. Ni kommer även få en inbjudan till en klubbkväll i oktober som genomförs på Stadium City 
med 20% på allt i butiken.  

– Alla kan stödja vår förening, föräldrar, släkt, vänner, supportrar m.fl. utan att det påverkar era personliga 
bonusar. Svenska spel och Stadium har vi haft i många är men inte lyckats få ut budskapet och fått tillräckligt 
många att välja att stödja vår förening. Om vi tillsammans i en gemensam ansträngning kan sprida dessa 
möjligheter på föräldramöten eller i andra forum samt visar hur enkelt det är så skulle det betyda otroligt 
mycket för föreningens möjligheter att utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet.  
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