
 

Sammanfattning av föräldra- & spelarmöte 23-02-12 

 

Stab 

Laget har tre tränare: Jon, Per och Kenneth 

Samtliga är föräldrar i laget men har tränarerfarenhet och tränarutbildning 

Lagets föräldrasamordnare heter Lillemor 

 

2023 kommer Per jobba en del utomlands 

Jon jobbar blandat kvällar, helger och nätter samt har jourer i sitt arbete.  

Detta gör att ledarstaben är lite tunn när deras frånvaro sammanfaller. Vi efterfrågar därför hjälp på 
någon nivå när detta inträffar. Det är inte en tränare på heltid som krävs utan en hjälpledare som 
hoppar in när vi inte får ihop schemat. Dock ber vi er uppmärksamma att vi säger när vi inte får ihop 
schemat och inte om. 

 

Bakgrund 

Vid inventering i oktober 2022 stod det klart att Täfteå IK P-08 bara hade 12 spelare. Lagets klara 
ambition var att spela i P-16 serien (serien över P-14, det finns ingen P-15 serie i Västerbotten) Vi 
utvärderade flera alternativ, ett av dessa var samarbete med Ersmarks IK. Detta då byarna är av 
samma storlek och faktiskt bara ligger ca 14-15km ifrån varandra. Ersmark höll dock på att förbereda 
spel med P-08/09 i P-14 serien. 

I januari 2023 står det klart att Ersmark tappar flera spelare som fokuserar på andra idrotter samt att 
de tappar flera ledare. Ersmarks P-08or tar då ny kontakt med Täfteå varvid samarbetet inleds. 



Styrelsebeslut 

Vi tog kontakt med ordförande i Täfteå och Ersmark och presenterar vår idé, efter ett möte fastslås 
ramarna och Täfteå IK får uppdraget att verkställa samarbetet och snarast hålla ett föräldramöte. 

 

Laget kommer heta Täfteå/Ersmark och spela matcher i Täfteås röda tröjor 

Täfteåspelarna Licensieras som 15+ spelare i Täfteå IK 

De betalar medlemsavgift och deltagaravgift till Täfteå IK 

 

Ersmarksspelare Licensieras som 15+ spelare i Ersmarks IK 

De betalar medlemsavgift och träningsavgift till Ersmarks IK 

Ersmarksspelarna skrivs in i Täfteå IKs medlemsregister (med fotnoten ”medlem i Ersmarks IK”) då 
laget sköts administrativt från Täfteå IK. 

 

Träning/match 

Laget kommer inte delta i DM, sista anmälningsdag för DM var 31/12 och vid det tillfället bestod 
laget av 12 spelare varvid anmälan till DM inte var möjligt. 

 

Vi är anmälda till Herr-Jun div2 Max16 

Vi har förhoppningar om att slutgiltiga truppen kommer vara närmare 20 spelare 

Serien som sträcker sig från april till oktober kommer bestå av 9 hemmamatcher och 9 bortamatcher 

I serien ingår fyra lag från Skellefteå som betyder längre bortaresor. 

Troligtvis kommer matcher mot Umeålag spelas på onsdagskvällar och matcher mot Skellefteålag på 
helger. 

Vi planerar att spela våra hemmamatcher både på Täfteborgs konstgräs och Ersmarks naturgräs 

Inriktningen just nu är tre träningar i veckan, två i Täfteå och en i Ersmark när planen blir spelbar. 

För att klara matcher på vardagskvällar kommer vi troligtvis behöva träna ex söndag kväll. 
Träningsupplägget är dock inte fastställt ännu. 

 



Ekonomi 

Spel på P-16 nivå är kraftigt dyrare än P-14 nivå varvid pengar måste tillföras laget. 

Täfteåspelarna har sålt Bingolotter till jul varje år och 2022 sålde de tolv spelarna som fanns i laget 
relativt enkelt lotter till en total vinst på över 10.000:- Föräldrarna påpekar att 
Bingolottotilldelningen kan ökas ytterligare, både lotter och kalendrar. 

 

Ledarna informerar att Bingolotter kommer säljas, om inte Fotbollslaget gör det kommer Futsallaget 
att göra det. 

Olika försäljningsalternativ presenteras. Spelare och föräldrar är överens om att Newboby och 
Kakservice är alternativ värda att utvärdera vidare. Spelarna är införstådda i att vid en ålder av 15år 
kan de behöva ta större ansvar själva för försäljning och inte bara förlita sig på föräldrarna. 

Laget efterfrågar också fler idéer på arbeten samt sponsorer. Sponsorer kan tex få tryck på våra 
matchshorts. 

Ersmarksspelare gör vanligtvis en arbetsinsats/år för Ersmarks IK. Denna utgår nu för spelare i detta 
lag efter styrelsebeslut. Alla arbetsinsatser som detta lag genomför tillfaller 100% av vinsten lagets 
egna budget. 

 

Framtid 

Täfteå IK har ett lag i div III med tydliga ambitioner att åter avancera till div II. Stor del av Täfteås 
spelare rekryteras från samarbetslaget Täfteå/Ersmark div IV. Div IV laget har även ett P-17 lag med 
namnet Ersmark/Täfteå. Det är ett seniorlag men då laget har flera yngre spelare har de ett matchlag 
även i P-17 serien. Detta är i alla fall föreningarnas ambitioner just nu. Spelare ur vårat P-16 lag kan 
erbjudas att träna och spela match med det äldre laget. Detta sker iså fall på det äldre lagets villkor. 
De bestämmer när de har behov att låna spelare. Då detta är seniorverksamhet kommer Täfteås 
senioransvarige vara ytterst ansvarig, han bedömer vilka spelare som är redo att prova på 
seniornivån. Under vintern har flertalet spelare redan tillfrågats om att hjälpa till, både på träningar 
och match. Vi som är ansvariga för P-16 laget varken kan eller har ambitionen att påverka 
seniorlagens verksamhet, vi kan därför inte heller påverka vilka spelare eller när utlåning till 
seniornivå kan vara aktuell. 

 

Men vi vill vara tydliga med att om man vill spela fotboll finns en tydlig stegring inom vår organisation 
med goda möjligheter att utvecklas och spela/träna på högre nivåer i framtiden.  



Om man vill vara med? 

Täfteåspelare behöver inte göra något, de är redan inskrivna i truppen. Men vill någon spelare lämna 
laget måste tränarna informeras. 

Ersmarkspelare som vill ingå i laget kontaktar Jon: taftea08@gmail.com (alt. 070-2153374) 

Jon behöver: 

 Namn 
 Personnummer 
 Adress 
 Telefon & E-post (är ej ett krav men underlättar) 
 Målsman (1 eller 2 är valfritt) men målsman måste uppge namn, e-post & telefon 
 Skriv gärna något kort om favoritposition på planen 
 Önskar ni spela Futsal också, då lämnar vi kontakten till Futsallaget också? 

 

Kontakt/Information 

Laget har en egen hemsida under tafteaik.nu, välj fotboll och scrolla till Täfteå/Ersmark P-16 

 

På hemsidan lägger vi upp alla viktiga nyheter runt laget: 

Matchtrupper 

Vilka matchkläder som skall användas 

Tider och matförutsättningar för bortamatcher 

Möten 

Osv… 



Läggs en nyhet upp på hemsidan skickas samtidigt en notis till de som har e-post registrerad. Spelare 
som har egen e-post får därför en notis om att det finns en nyhet på deras hemsida. Spelare som inte 
har e-post måste få den informationen av sina föräldrar. Vi har inte möjlighet att ringa runt till alla 
varje gång vi vill förmedla något. 

På hemsidan finns även vår kalender, en vanlig googlekalender som går att prenumerera på i sin 
smartphone.  

Vi använder SportAdmin för kallelser till match eller andra aktiviteter. Även dessa kallelser kommer 
som notis på registrerad e-post. 

 

Cup 

Spelarna påpekar att de väldigt gärna åker på en cup. Vi kontrollerar förutsättningarna. Vi ser om vi 
hittar en lämplig cup på lämpligt avstånd som infaller under datum som vi bedömer är lämpliga. 
Därefter kontrollerar vi kostnad för deltagande. 

 

Klädsel 

Täfteå IK har Adidas som klädmärke och Team Sportia som leverantör. 

Vi kommer inte ha något klädkrav på träning, Täfteåspelarna har tex röda träningströjor och Ersmark 
har svarta. Vi kommer därför inte ha några krav på att ha enhetlig klädsel, spelarna kan alltså träna i 
sina tidigare träningströjor. 

Spelarna kommer behöva röda och vita shorts till match. Dessa kommer laget att köpa in och finns 
sponsorer kan tryck på shortsen göras. Årets klädkollektion är inte helt klar ännu och vi vet därför 
inte just nu exakt vilka shorts som kommer användas. 

Strumpor köper spelarna själva. Behövs både röda och vita. Vi avvaktar fastställande om exakt vilken 
modell tills Täfteås kollektion för 2023 är klar. Strumpor kan köpas till rabatterat pris via Täfteå IKs 
hemsida.  

 

Säsongsstart 

Täfteå har sista seriematchen i Futsal 26/2 och vi planerar att påbörja fotbollssäsongen direkt efter 
det. Prel första träning 5/3 i Täftehallen. Vi kommer ta över futsallagets halltider. 

 

Vi kommer lämna hallen börja träna på Täfteborgs konstgräs så snart den är spelbar, troligtvis i 
mitten av mars. 


