
Föräldramöte TIBK P07 2019-04-04 
Skjulstahallen 17.00-18:30 
 
Närvaro 
Ledare: Lennart Kisswani(Douglas Kisswani), Niklas Törnblom(Aston Törnblom), Anders Berg-
Palmqvist(Arvid Karlsson), Per Fredriksson(Jesper Fredriksson) 
 
Föräldrar: Mikael Aren(Isak Aren), Kerstin Berg(Max Berg), Bonje Larsson(Lucas Ejdetjärn), Oili 
Fredriksson(Jesper Fredriksson), Elinor och Jonas Grymlings(Oscar Gymlings), Anette Högberg 
(Melvin Högberg), Kari Karvonen (Isak Karvonen), Jonas Malmberg (Lucas Malmberg), Daniel 
Serrander (Alfred Serrander), Eric Säfström (Leo Säfström), Thomas och Jenny Tennhed (Oskar 
Tennhed), Timmy och Susanne Vagnetoft (Theo Vagnetoft), Emma Larsson (Mattias Viklund)  
 
Start av mötet 
1. Vill någon förälder ta upp något, men inte i denna grupp, känner obehag för detta, går det bra att 
lämna informationen till föräldragruppen som lämnar över det till någon av ledarna. 
2. Informationen på föräldramötet kommer att användas som input till ledarmötet som planeras efter 
avslutningen av säsongen.  
3. Allt ovan (1. och 2.) görs i syfte att fortsätta utveckla oss ledare, så att vi blir bättre. Vi vill gärna 
fånga upp åsikter från er föräldrar och från barnen genom er föräldrar.  
Detta ska vara en öppen dialog mellan oss ledare och er föräldrar. 
 
Tillbakablick, summering säsongen                   
(vår serie, träning, Storvreta Cup, träningsmatcher, samverkan P06, säsongsavslutning mm) 
Serieindelningen inför säsongen gjordes utanför vår kontroll. Förbundet hade analyserat säsongen 
och vi hade vunnit vår serie stort. Dessutom hade det kommit in skrivelser från andra lag till förbundet 
om att vi var för bra och behövde ”flyttas på”. Så vi blev förflyttade till Pojkar 9-12 A istället för som vi 
själva önskade Pojkar 9-12 B.  
Vi visste med det att det skulle bli en riktigt tuff säsong där vi skulle spela mot 06-lag i princip hela 
tiden. Vi kom överens i ledarstaben att vårt fokus skulle vara att göra bra matcher, att vi inte skulle 
fokusera på resultat och att vi skulle vässa vårt försvarsspel. Det har varit en oerhört tuff säsong, men 
samtidigt har barnen utvecklats fantastiskt. Det har gått bättre och bättre och till slut har vi också 
vunnit några matcher.  
Det har gått bra och barnen har efter genomgång gått in med helt rätt inställning och har kämpat i 
varje match, även om det har varit stora siffror emot ibland är det en stor eloge till barnen. De ha slitit 
hela vägen tills att slutsignalen gick.  
 
Under säsongen intervjuades barnen om vad det är som är roligt med innebandy, vilken favoritposition 
de har och vilken andra position som de kan tänka sig. Vi frågade också om det var något som de inte 
gillade med innebandy om det fanns något som de behövde stöd med. Detta gav ökad förståelse för 
hur barnen resonerade och var ett stöd för ledarna.  
 
Inför Storvreta Cup körde vi ett gemensamt 1-dags träningsläger, som förra året. Det var väldigt bra. 
Vi tränade fram till lunch. Åt lunch och sedan samlades vi i ett av konferensrummen. Där pratade vi 
innebandy, planering över säsongen, varför vi spelar innebandy, att det är viktigt att det är roligt trots 
en tuff säsong med svåra lag. Vi förberedde oss på Storvreta Cup. Efter det tränade vi vidare med 
match på slutet samt avslutning sedan. Efteråt var barnen helt färdiga. Det var tom med så att vi fick 
efter lunch fick bryta träningen och äta frukt och inte göra något planerat under 45min, barnen var helt 
slut. Det var en härlig dag, mycket uppskattad. Vi hade bjudit in ett Älvsjö för att spela träningsmatch, 
men de lämnade sent återbud vilket gjorde att vi spelade match själva. Vi sökte också andra tränare 
från Torshälla för att hjälpa oss med andra övningar under dagen, men tyvärr kunde ingen. 
 
Efter det åkte vi till Storvreta med allt vad det innebär. Vi fick hjälp med kontakt med biluthyrningsfirma 
från några föräldrar (tack Arens). I vanlig ordning planerades detta ordentligt och information 
skickades ut. Det var många spelare som anmäldes, vi var 21 spelare och därför togs beslut (tyvärr 
lite sent) att 4 av 5 matcher skulle ha personer som stod över. Detta berodde på att matchtiden var 
begränsad (2x15min) och att man skulle få matchtid när man spelade. Det var jätteroligt och det gick 
oerhört bra, minns speciellt matchen mot Västerås på IFU Arean A-plan och sedan sista matchen mot 
Hagunda så bra. Det var lite åka mellan matcher, till luncher och middagar, men det gick bra. Det gick 



bra rakt igenom, vi hann handla på Willys och köra filmkväll. Barnen har uppskattat detta mycket och 
feedbacken från er föräldrar var jättebra. Bara positivt, riktigt kul. 
Vi har under säsongen också samverkat med P06 då de är få emellanåt och behöver låna in spelare. 
De har tränat med oss och vi med dem. Flera av våra spelare har varit med på 06-matcher och några 
av deras har varit med på en av våra matcher.  
Inför Storvreta är det mycket pepp, samt under och efter. Men långsamt dalar det sedan. Det är en del 
uppehåll runt februari och vi tappar det goda drivet som vi har med oss efter cupen. Nästa säsong kan 
det vara vettigt att ha en ytterligare cup att se fram emot i slutet av säsongen.  
Det har gått bra i serien trots att det varit tufft. Vi har spelat bra och har lyckats gunga några lag 
ordentligt. Det har varit stundom någon tuff match med fult spel från motståndarna, men totalt sett inte 
många matcher.  
 
Nästa säsong                                                             
Serie, information serieval nästa säsong.  
Vi kommer sannolikt att ligga kvar i serien till nästa säsong, andra lag kommer upp, vi stannar. Detta 
kommer också att diskuteras på serieindelningsträffen under våren.  
 
Ekonomi P07                                                             
+17 500 kr för 76 förmånshäften 
12 552 kr utan dessa 
Totalt på kontot innan dragningen 30 052 kr. Vi landar på ca 15 000 kr efter att säsongen är slut. 
Vi samlar pengar för att kunna gå på cuper och även kunna genomföra träningsläger.  
En Storvreta Cup kostar ca 20 000 kr så vi behöver fylla på kassan. Ska vi spela fler cuper så behövs 
det mer pengar. En framtida dröm är att få chans att åka utomlands på cup. 
Pengar behövs också för att förnya utrustning. 
  
Dialog och Feedback 
Träningarna 
Matcher, hemma 
Cuper, Storvreta 
Kommunikation, hemsidan, anmälningar, frånvaro 
Träningsläger (aktiviteter utanför innebandyn) 
Torshälla centralt; förmånshäften, arbete i kiosk och A-lagsmatch mm 
Värdegrund 
 
Fråga om träningarna och hur vi ledare resonerar:  
Svar. När det gäller träningarna så har vi utgått från förra säsongen, träningar och matcher, den 
inputen användes. Vi tänkte att det skulle vara övningar som stärker barnen där de behöver bli bättre 
och ha kontinuitet i övningarna. Lite att känna igen och sedan rotera in nya övningar rullande. Vi 
övade skott mycket för det behövde vi, passningar med bra mottagande, anfallsspel och mycket 
försvarsspel då vi förväntade oss att det skulle bli mycket av det denna säsong. Vi har också plockat 
upp bra övningar från andra lag, dels som vi sett och dels som vi tränat med. Som träningshandbok 
har vi använt Pixbos träningshandbok då den innehåller många bra övningar med tydliga text-
förklaringar och bilder. 
 
Fråga. Hur är det med träning av de mjuka värdena? Pratar ni om det? 
Svar. Ja det har vi gjort en hel del. Dels vid 1-dags läger och sedan kontinuerligt vid matcher och på 
träningar. Ibland tar vi det om något händer på plan och ibland startar vi alternativ slutar träningen 
med något som vi vill ta upp.  
När det gäller värdegrund så arbetar vi med utgångspunkt i att det ska vara hur vi är med varandra 
inom laget i fokus, alla är med och man är snäll mot varandra, att vi ska vara överens vad som är roligt 
med att komma på träning och därefter fokus på roligt och lek och träning, vara med utan krav på att 
man ska vara bra. Sedan behålla det, och i nästa steg ta fokus på innebandyn och att utvecklas till en 
duktig innebandyspelare. Detta följer Svenska Innebandyförbundets utvecklingsmodell och hur 
föreningen resonerar. Sedan har vi denna säsong stött på lite nya problem då det kommit nya känslor, 
lite hormoner, då de växer. Vi har utgångspunkten att händer något tar vi det direkt. På matcher, på 
träningar.  
 
Kommentar förälder: det är imponerande, vilket jobb ni gör, stor eloge 
 



Kommentar förälder: Storvreta jättelyckat. Bästa säsongen, min son är supernöjd, bra träningar. 
Enda är ”målvakteriet”; där behövs lite struktur och information tidigare inför match om vem som står. 
Så man vet redan innan match om man ska stå eller inte.  
Kommentar ledare: kanske flytta anmälningsstoppet till onsdag 20.00 och tala om på träningen på 
torsdagen vem som står på match. (bra förslag som vi tar med oss).  
 
Kommentar förälder: Vi fick sent veta om att vissa kommer att få stå över vissa matcher. Då har vi åkt 
upp, bokat boende, förberett släkt och vänner som köpt abonnemang för att titta, och då spelar inte 
vår son. Vi förstår att de fick stå över pga det var så många anmälda och att det är korta matcher, men 
information kunde kommit mycket tidigare med schema. Det hade underlättat. 
Svar ledare: Kan bara hålla med. Vi tar till oss detta och tar hänsyn till det. 
 
Kommentar förälder: 1:a försäljningen från föräldragruppen kom lite tidigt, kanske kunde väntat lite tills 
säsongen tog fart.  
Svar från föräldragrupp: vi ville gärna komma igång och samla in pengar till Storvreta Cup, det var i 
fokus. 
 
Kommentar förälder: ni tränare är en fin grupp, ni ”kompar” varandra bra. Har inte sett några 
meningsskiljaktigheter mellan er, antingen har ni inga eller så döljer ni det bra. 
 
Kommentarer föräldrar med ”nya” barn (samstämmigt): Våra barn har tagits emot på ett väldigt fint 
sätt, på kort tid blev de en självklar del av laget, som om vi inte har spelat i något annat lag tidigare. 
Superbra. Eloge till er ledare. Det är tryggt och barnen har blivit väl mottagna.  
 
Kommentar från ledare: ni föräldrar är jättebra. Det har aldrig kommit något negativt från er på 
matcher, inga kommentarer. Det är bra. Det gör vårt jobb så mycket lättare.  
 
Fråga från föräldrar: finns det något som vi som föräldrar kan göra ytterligare?  
Svar: samåk mer, kan ni inte ta barnen till match eller träning (logistikproblem), kasta ut frågan, vi 
ledare och ev andra föräldrar kan säkert lösa det. Det viktiga är att barnen kommer till träningen och 
matchen. 
Kanske kan ni göra en gemensam aktivitet utanför innebandyn för föräldrar och barn. 
 
Fråga från föräldrar: Vill ni att vi hjälper till om det behövs på träningarna?  
Svar: ja med sargen när vi startar 17.00. Och om vi vet att vi kan be om hjälp (om behov finns) på 
träningarna vore det bra, exempelvis om vi är få ledare och behöver fler så att vi har kolla över hela 
planen.  
 
Kommentar föräldrar: det är många barn anmälda till matcherna. Sedan är det inte alltid jämna byten. 
De som började inne får början får börja inne igen. Sammantaget gör det att matchtiden inte blir lång 
och att vissa får spela längre än andra. Det måste finnas bättre system för det så att det fördelas 
jämnt. Kanske begränsa med antal till varje match och styra på hur mycket som man har tränar för de 
som blir uttagna.   
Ytterligare en kommentar från förälder: Hur blir det då med dubbelidrottande, ska de bli straffade för 
det? Hur ser ni på dubbelidrottande? 
Svar ledarna: att begränsa antal till match har vi inte gjort, vi har resonerat så att vill man spela ska 
man få göra det. Det blev ett undantag på Storvreta pga mängden barn och matchtiden. Vi förstår 
resonemanget, men har inte diskuterat det genomgående. Angående dubbelidrottande så förespråkar 
vi det och vill gärna att barn gör flera olika saker. Vi tar med dessa kommentarer till ledarmötet framåt 
och ber att få återkomma om detta.  
 
Fråga föräldrar: Hur vill ni att vi gör med närvaro? Anmäla eller inte. Med sms till någon av ledarna 
eller gästbok?  
Svar: ja vi vill gärna veta, meddela på något sätt exempelvis via sms eller gästbok. 
 
Kommentar föräldrar: har hört att något av barnen får betalt för mål de gör. Det är inte bra då det 
påverkar passningsspelet. 
Svar ledare: det kände vi inte till. Det förespråkar vi inte. Vänligen den som gör det med sitt barn, sluta 
med det. Vi är ett lag, vi vinner inte som en person utan som ett lag. Vi förespråkar samarbete, 
samspel, gemensamt.  



Fråga från föräldrar: hur är det med dusch efter match? Det bygger laganda och utvecklar barnen. Hur 
resonerar ni där? 
Svar ledare: det har varit på agendan, men vi har valt att fortsätta att inte sätta upp regler för detta, 
vissa barn tycker att detta är jobbigt. Men om vi gemensamt säger att vi duschar efter match, då skulle 
alla göra det. Det finns positiva effekter av att vi alla i regel duschar efter match sett till laganda och 
utveckling. Vi tar med frågan till ledarmötet. 
 
Fråga förälder: spelet är emellanåt tufft och det tacklas av de andra lagen. De tacklar på rätt sätt, har 
kanske övat på det. När det händer att vi blir tacklade så gör vi ibland tackling tillbaka på ett felaktigt 
sätt. Det leder till utvisning med ilska och frustration som resultat. Är det något som ni kommer att 
arbeta med framåt. 
Svar ledare: det är för tidigt med tacklingsövningar, vi pratar allmänt om det, men de behöver växa lite 
till innan detta blir aktuellt 
 
Kommentar förälder: det är verkligen skiftande domarnivå på matcherna. Vissa är tydliga och blåser, 
förklarar och det blir enkelt att förstå domsluten. Men sedan är det också några som inte riktigt vågar.  
Svar ledare: ja vi kan bara hålla med, så är det. Extra kul när det är bra domare. Det blir en bättre 
match.  
 
Fråga till föräldrarna: Hur tycker ni att det har fungerat med kommunikation (information, anmälningar, 
innehåll? 
Svar: det är bra och lagom mycket. 
Kommentar föräldragruppen: det finns en Facebook-sida TIBK P07 att följa, där tar vi en del 
kommunikation också. Så följ. 
 
Kommentar från föräldrar: ta bort förmånshäftena, de är svårsålda och inte har inte ett bra innehåll. 
Dessutom är de svåra att använda då man måste gå ut och in för att utnyttja rabatterna på ICA Maxi. 
Det är mycket mer lättsålt med bingolotter till uppesittarkvällen. Vi skulle hellre arbeta mer i kiosken än 
att sälja förmånshäften. 
 
Kommentar från föräldrarna angående kiosken: inga problem att arbeta förutom att kaffebryggaren har 
varit trasig och att öppettiderna är för sent satta. Det kommer väldigt få personer, man står bara där.  
Ledare: vi återkopplar till kansliet.   
  
Föräldragrupp (består idag av) Timmy Vagnetoft (Theos pappa) 

Maria Ejdetjärn (Lucas E mamma) 
Linda Aren (Isaks mamma) (& Mikael Aren) 

  
Reservlistan, för framtiden, från förra mötet: 
Gunilla Astfors (Benjamins mamma) 
Anette Högberg (Melvins mamma) 

 
Kommentar från ledarna: Föräldragruppen fungerar jättebra. Ni gör ett jättebra arbete som hjälper oss. 
Tack. Bra jobbat.  
Föräldragruppens medlemmar: tack, vi alla vill vara kvar. 
Ny medlem i föräldragruppen blev Oili Fredriksson (Jespers mamma) 
Ingen på reservlistan hade möjlighet att gå med.  
 
Föräldragruppen består nu av: Susanne Vagnetoft (Timmy Vagnetoft) (Theos mamma) 

Maria Ejdetjärn (Lucas E:s mamma) 
Mikael Aren (Linda Aren) (Isak A:s pappa) 
Oili Fredriksson (Jespers mamma) 

 
Fråga från föräldrarna till ledarna: Blir ni kvar nästa säsong?  
Svar: det är en svår fråga att svara på nu direkt, vet inte riktigt. Vi har lite olika resonemang och ser 
saker på olika sätt, samarbete och kommunikation har inte fungerat så bra, det har varit en jobbig 
säsong.  
Vi har kört 5 säsonger nu och denna säsong har våra olika resonemang och utgångslägen utmanats. 
Hur vill vi arbeta med innebandy, vilken metod vill vi använda, hur ska vi kommunicera med varandra, 
hur ska vi samarbeta, vem gör vad, vilka roller har vi. Detta har satts på sin spets och vi har en del att 



prata om när vi ses på ledarmötet efter säsongen nu. Vi ber om att återkomma med information kring 
detta. Just nu vet vi inte.  
 
 
Tack för mötet och ert engagemang 
Vänligen Ledarna 

 


