Referat foreldremøte 27/1-2014
Ved inngangen til det nye året, har vi 12 spillere på laget:
- Alexander
- Andreas
- August
- Casper
- Christer
- Fabian
- Gent
- Helene
- Kristoffer
- Martin
- Met
- Simen
Følgende spillere var representert på møtet:
Simen, Met, Martin, Alexander, August, Kristoffer, Helene, Gent, Fabian

Sunne cup
Det ble besluttet å melde på ett lag til årets Sunne cup i Sverige, samme turnering som laget deltok
på i 2013.
Turneringen går av stabelen fredag 27. juni til søndag 29. juni.
Mer info om denne ligger her:
http://www.vattenlandcup.se/ny/
Opplegget er 5 kamper, fordelt på fredag, lørdag og søndag.
Spillere og ledere bor sammen på skole/klasserom.
Vi ønsker at så mange foreldre/familiemedlemmer som mulig blir med bort, men det er jo opp til
hver og en.
Uansett, om noen foresatte ikke har anledning til å være med på cupen, så ordner vi sikkert det, men
det må da avtales med oss i forkant .
Følgende spillere meldte seg interessert og vil delta:
- 100% sikre: Simen, Met, Martin, Alexander, August, Kristoffer, Helene
- 99% sikker: Gent
- 50% sikker: Fabian

OVERNATTING SUNNE
Er lurt å tenke på overnatting tidlig. Spillerne og ledere bor jo samlet på en skole, men foreldre,
søsken og evt. andre som vil følge med bort bør ikke drøye med å finne seg overnatting.
Alternativer finnes her:
http://vattenparkcup.se/ny/?page_id=15
Har selv booket rom på hotellet Quality Hotel Selma Lagerlöf, for resten av flokken min den aktuelle
helgen.
Det begynner allerede å bli utplukket så ingen grunn til å drøye med å bestille rom!
For de som tenker på å campe, er det nok også lurt å reservere plass for dette.

Dugnadspoeng
Det ble besluttet av alle som var på foreldremøtet at vi innfører et poengsystem for deltakelse på
lagets interne dugnader. Disse poengene som man opparbeider seg vil komme den enkelte spiller til

gode når man skal motta goder tilbake igjen fra laget i form av sponsing av effekter, deltakelse på
cuper og liknende. Dette som en bedre og mer rettferdig løsning, enn å øremerke dugnader enkelte
dugnader til bestemte utgifter.
Et endelig system for dette vil utarbeides i nær framtid, og gjøres tilgjengelig for alle.

Visterflo cup
I år deltar er vi med på Visterflocup for første gang.
Det vil bli mer om dette utover våren, men allerede nå ber jeg alle tenke på mulighet for å skaffe
sponsorer.
Om summen er 1000,- eller 10.000,-, uansett er alle bidrag kjærkomne!
http://www.greakerif.no/visterflo-cup-2014

Trenere
Som dere sikkert vet har vi for tiden to gutter ifra Haugtun folkehøyskole fungererende som
hovedtrenere.
Dette er dog bare midliertidig, da de forsvinner så fort semesteret deres er slutt, en gang i mai.
Vi fortsetter derfor jobben med å finne en ny hovedtrener. Slik det ser ut må vi hente trener utenfor
foreldregruppa, og det blir da fort aktuelt å måtte tilby en trener en godtgjørelse. En viss sum stiller
GIF til rådighet, men vi diskuterte også hvorvidt vi som lag var villige til å bidra med noen ekstra
kroner om nødvendig.
Det var flertall for å bruke noe av lagskassa til dette, om det viser seg nødvendig.
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