
Älvsjö AIK P2012 Grön

FÖRÄLDRAMÖTE 2022-03-24
kl 19.30, via Google Meet

Minnesanteckningar

– Närvarande:
● tränare Nick (sammankallande), Charbel, Fredrik, Jonas
● föräldrar till Alfred, Bastian, Elvin, Enes, Folke, Gideon, Melvin, Viggo

– (1) Truppens rutiner och kommunikation (se dokumentet på hemsidan)

○ Nick gick genom praxis

– (2) Matcher under den kommande säsongen

● Träningsmatch och cup
○ Nick berättade om matcherna hittills och de som kommer inför vårsäsongen

● St Eriks cup (börjar vecka 16)

● Spelarnivå och laguttagning
○ Nick påminde att...

■ det finns nivåindelning i St Eriks cup från och med vår åldersgrupp,
numera med tre olika nivåer – lätt, medel, svår

■ vi har anmält två lag, till lätt och medel
■ även om de flesta spelarna kommer troligen att spela merparten av

matcherna på den ena eller den andra nivån är planen att alla spelarna
ska spela ibland på lätt nivå

■ viktigast är att truppen betraktas som en enhet, utan fast
nivåindelning, och att flexibiliteten finns för enskilda spelare att spela
på olika nivåer

● Spelarnas rotation mellan positioner
○ Nick förklarade att

■ hittills har rotation uppnåtts i enskilda matcher
■ under den kommande säsongen blir det mer betoning, särskilt på

medel nivå, på rotation över åtskilliga matcher
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https://www.alvsjoaik.se/docs/638/27219/P2012%20GR%C3%96N%20PROCEDURER%20-%20kommunikation,%20matcher,%20tr%C3%A4ning,%20ekonomi.pdf


– (3) Träning

● Tränarnas förväntningar och föräldrarnas bidrag
○ Jonas berättade att

■ antagningen av nya spelare från Gul har gått väldigt smidigt och
framgångsrikt

■ vi har ganska många spelare nu, så det är viktigt att alla – inklusive
föräldrar – bidra, genom att se till att spelarna bland annat...

● ha rätt utrustning – skor, kläder, osv
● komma punktligt till träning och matcher
● äta hälsosamt, sova tillräckligt och röra på sig när fotbollen inte

är på gång

● Möjligheten av en sen träningstid
○ det är möjligt att under våren kommer tränarna att ordna ett senare

träningspass, om det innebär en helplan, inte bara en halvplan

– (4) Övriga aktiviteter
○ Nick berättade att det finns planer för olika aktiviteter utöver vanliga matcher

och träning, inklusive utflykt till fotbollsmatcher

– (5) Lagkassan
○ Nick berättade om

■ att han agerar som kassör så väl som lagledare
■ att vår nuvarande praxis bygger på enstaka insamlingar från föräldrar
■ att samtliga familjer har bidragit till den senaste insamlingen
■ att kassan innehåller för tillfället cirka 3500 kr

– (6) Föräldrarnas frågor

○ Nick lovade att
■ överväga ett system för att samordna resor till bortamatcher
■ utreda klubbens planer får åldersgruppsträning
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