
FÖRÄLDRAMÖTE 6/10 2022
KONSTÅKNINGSKLUBBEN ISKRISTALLEN



STYRELSEN

▪ Ordförande Maria Wåhlén Nordkvist

▪ Kassör Disa Kastebo

▪ Sekreterare Lena Sjödin Roman

▪ Ledamot Lisa Magnusson Mesch

▪ Ledamot Mattias Aurell

▪ Ledamot Anna Björkstig

▪ Suppleant Stina Ring

▪ Kontakt: styrelsen@kkiskristallen.se

mailto:styrelsen@kkiskristallen.se


VAD GÖR VI?

▪ Överlämning från tidigare styrelse

▪ Orienterar oss i vad som ska göras och vem som ska göra 

vad

▪ Styckar elefanten och gör en plan

▪ Vi tror att det är viktigare för oss att fokusera på några 

aktiviteter istället för att springa på alla bollar

VAD VILL VI?

▪ Pandemiåren har påverkat klubben, åkare och föräldrar 

har kommit och gått under tiden vi inte fått komma in i 

hallen. Vi vill jobba med aktiviteter som bjuder in till 

delaktighet.

▪ Vi tror att isshow är en väldigt viktig aktivitet att satsa på 

eftersom den driver gemenskap bland både åkare och 

föräldrar
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AVGIFTER

TRÄNINGSAVGIFT

Grå 6600 kr

Gul 5000 kr

Röd 5000 kr

Vit 3900 kr

Blå 3200 kr

Lila 2400 kr

Hobby 2400 kr

AVGIFTER PROGRAM

C program 400 kr

B program 800 kr

Min A samt kortprogram A-åkare 1000 kr

Långprogram A-åkare 1200 kr

Klippning av musik (max 1 tim/åkare) 100 kr/tim

Söka musik till program (max 2 tim/åkare) 100 kr/tim



FÖRÄLDRAR

GRUPPFÖRÄLDRAR

▪ Vad innebär det?

▪ Informationskanal mot föräldrar/åkare i gruppen

HUVUDANSVARIG SKRIDSKOSKOLAN

▪ Vad innebär det?

FÖRVÄNTNINGAR PÅ FÖRÄLDRAR

▪ Försäljning

▪ Arbete på skridskoskolan

▪ Arbete på Draktrofén i  v 47 november

▪ Arbete på IS-show v 13 2023

▪ Anmälnings disciplin 



FÖRSÄLJNING

▪ Klubben har ett säljkrav på respektive familj på 3 000 

kr. Man kan också välja att göra ett så kallat friköp. 

Friköpet kostar 2 000 kr.

▪ Försäljningsperioden sträcker sig från 1/5 till och med 

30/4

▪ För familjer som har barn i skridskoskolan är 

försäljning frivillig, ni omfattas inte av 

försäljningskravet men får hemskt gärna bidra ändå

▪ Övriga klubbmedlemmar/ grupper omfattas.

Ansvarig för KK Iskristallens försäljning

▪ Virginia Sverker, 070-573 17 92,

virginia.sverker@gmail.com eller

forsaljning@kkiskristallen.se

mailto:virginia.sverker@gmail.com
mailto:forsaljning@kkiskristallen.se


FÖRSÄLJNING

SAFFRAN & TACOKRYDDA

▪ Julbaket är räddat för både iskristaller och våra vänner. Vi kommer att sälja 

saffran till bra pris och bra kvalitet. Försäljningen kommer att börja under 

oktober och sker hela vägen fram till jul.

▪ Dessutom finns det också tacokrydda att sälja. Försäljningen kommer att 

börja under oktober.

ULLMAX

• Försäljningen pågår under hela säsongen. Det första säljstoppet är satt till 

den 15 oktober. Inbetalning ska ske senast den 1 december (faktura skickas 

ut från föreningen). Ni kan välja mellan att göra en webbbeställning, 

säljarbeställning eller en gemensam beställning från klubben.

RESTAURANGCHANSEN

• KK Iskristallen börjar sälja Restaurangchansen under september månad. 

Inbetalning för försäljning sker senast den 31 oktober.

NEWBODY

• Populära Newbody kommer vi att kunna erbjuda oss själva och våra vänner. 

Försäljning kommer att ske under september månad.

Har ni förslag på bra artiklar så tveka inte att höra av er via mail 

till: forsaljning@kkiskristallen.se

Tack för ert engagemang och ert värdefulla bidrag!

mailto:forsaljning@kkiskristallen.se


IS-SHOW

▪ Planering behöver startas upp

▪ En isshow innebär aktiviteter där föräldrarna är bärande 

pelare både inför och under isshowen, vi behöver 

tillsammans: 

▪ Sy kostymer

▪ Köra symaskin

▪ Snickra kulisser

▪ Baka fika

▪ Sälja biljetter

▪ Jaga sponsorer

▪ Sälja fikat vi bakat

▪ Visa publiken tillrätta 

▪ Och mer därtill…

▪ I nuläget är det inte klart om vi har den projektledning 

som krävs för att plocka upp trådarna där dom lämnades 

2019/2020

▪ Om vi säkrar projektledning för isshow så kommer det 

mera information via hemsidan.

Vi kan inte göra 

detta utan er 

föräldrar

- visst är ni med?



FOTO 
&

KLUBBKLÄDER

FOTOGRAFERING

▪ 11/10 tillsammans med Sundsvall Hockey kl 17: 00 på is.

▪ Information finns på Hemsidan

KLUBBKLÄDER

Försäljning av klubbkläder vida Stadium Teamsales

▪ Det går att prova kläderna på stadium i Birsta

▪ https://www.stadium.se/foreningar/1646785

Norrköpings skateshop (dom glittriga KKI kläderna)

▪ https://norrkopingsskateshop.com/?s=iskristallen&pos

t_type=product&dgwt_wcas=1

https://www.stadium.se/foreningar/1646785
https://norrkopingsskateshop.com/?s=iskristallen&post_type=product&dgwt_wcas=1


HEMSIDAN
▪ Logga in: Annars missar du information som riktar sig till 

medlemmarna i klubben, ex information om tidpunkter för 

försäljning och försäljningsmål

SPORTADMIN
▪ Träningskalender och kallelse till träning

▪ Fakturering av träningsavgifter

MAIL
▪ Notiser om ny information på hemsidan

▪ Övrig fakturering så som skridskoslipning, försäljning etc

OFFICIELLA  KANALER PÅ SOCIALA MEDIER
▪ Messengergrupp för varje träningsgrupp

▪ Facebooksida: Konståkningsklubben Iskristallen, Sundsvall 

▪ Instagram: kkiskristallen

INOFFICIELLA KANALER PÅ SOCIALA MEDIER
▪ Facebook: Iskristallen



Kontaktpersoner

▪ Mattias Aurell 070-756 46 65 nås säkrast via SMS

▪ Henrik Nordberg 072-587 82 66 

• Skridskoslipning sker efter överenskommelse via SMS eller telefon till en 
kostnad av 120: - som faktureras genom klubben

• Lägg en lapp med namn, telefonnummer och nästa planerade 
träningspass i skridskon

• Skridskorna lämnas gärna med mjuka skydd, utan doftblock och med 
knutna skosnören

• Slipade skridskor är märkta med datum för slipning och kan hämtas i 
förrådet (eller enligt annan överenskommelse med skridskosliparen)

▪ För att skydda skenan ska den alltid torkas torr med mjuk tygtrasa efter 
träningspasset och skridskorna förvaras med mjuka skydd. På väg till och 
från isen ska hårda skydd användas, gå aldrig med skenan direkt på golvet 
då den lätt kan skadas.

▪ Endast riktiga konståkningsskridskor (märken såsom EDEA, Jackson, Risport, 
Riedell, Wifa osv) kan slipas, för enklare typer av barnskridskor hänvisas 
slipning till sportbutik. 



DRAKTROFEN
v. 47

▪ A-tävling som genomförs 26-27/11 (lördag och söndag)

▪ Förberedelser behöver utföras även fredag 25/11

▪ Tävlingsledare

▪ Fredrik Kuoppa 

▪ Sofie Randewall

▪ Anmäl intresse om att hjälpa till på: 

draktrofen@kkiskristallen.se

▪ Du kan läsa mera på hemsidan

mailto:info@kkiskristallen@gmail.com


ORGANISTION 
& ANSVARS-
OMRÅDEN

▪ Vi söker dig som vill vara med och bidra, vi behöver 

bland annat:

▪ Försäljnings partner till Virginia

▪ Planera försäljningar, bestämma vad som ska säljas och när,  

informera föräldrar 

▪ Sponsringsgrupp

▪ Jaga sponsorer

▪ Huvudansvarig skridskoskolan

▪ Planera, styra upp rutiner och marknadsföra skridskoskolan

▪ Bokningsadministratör

▪ Boka resor & boenden vid tävlingar och läger för tränare

▪ Hojta till här och nu, efter mötet eller ta kontakt med 

styrelsen via styrelsen@kkiskristallen.se

mailto:styrelsen@kkiskristallen.se


▪ Grupper

▪ Isträning

▪ Markträning

▪ Program

▪ Tävling

▪ Test

▪ Anmälnings disciplin

▪ Utvecklingssamtal

▪ Uppförande

▪ Lita på din tränare



Något vi glömt?
Tveka inte att höra av er!

Tack från oss!


