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Själevads IK – ansvarsgrupper
I Själevads IK organiserar vi delar av de arbetsuppgifter som ingår i föreningens fortlöpande arbete genom så kallade
ansvarsgrupper där föräldrar och/eller andra anhöriga utgör deltagarna. Dessa grupper har uppstått utifrån inringade behovsområden
och utgörs inför 2020 av följande:
✓

Kiosk- och städgruppen
Gruppansvarig: kansliet
Den här gruppen ska bestå av minst en föräldrarepresentant från varje ungdomslag från 7-manna och uppåt. Dessa
organiserar bemanning av kiosken utifrån tilldelade veckor till respektive lags föräldrar/anhöriga. Inköp och övriga
riktlinjer organiseras av kansliet.
Uppgift: Schemalägga lagets föräldrar på de kioskveckor som laget tilldelas. Tilldelning sker från kansliet. Vidareförmedla
diverse information kring kioskjobb som kommer från kansliet.
Femmannamatcherna organiseras av det egna laget i form av fika vid fotbollsplanen.

✓

Arena- och anläggningsgruppen
Gruppansvarig: vakant (styrelsen), fråga Håkan Norberg vid frågor
Den här gruppen ska bestå av minst en föräldrarepresentant från varje lag i föreningen frånsett de yngsta lagen.
Gruppansvarig organiserar och planerar för nödvändiga åtgärder och/eller fortlöpande göromål för och på föreningens
anläggningar. En del av göromålen utförs genom externa tjänster och andra delar utförs genom att gruppen lägger ut
uppgifter på föreningens lag.
Uppgift: Se till att planen är kritad och iordningställd inför sitt lags hemmamatcher, göra punktinsatser vid enstaka tillfällen
då gruppansvarig kallar.

✓

Arrangemangsgruppen
Gruppansvarig: Åsa Andersson (styrelsen)
Den här gruppen ska bestå av minst en föräldrarepresentant från varje lag i föreningen frånsett de yngsta. Dessa ansvarar
för att organisera eller uppdraga personer att ansvara för de arrangemang föreningen genomför utöver den fortlöpande
fotbollsverksamheten. Det kan t ex vara samarbetsarrangemang interna arrangemang såsom ”Fotbollens dag” osv.
Uppgift: Delta i enstaka möten när gruppansvarig kallar och förmedla information och eller uppgifter på övriga i laget inför
föreningsarrangemang.

✓

Beting
Föreningen utnyttjar även fortsättningsvis ett ”Beting” för samtliga lag förutom de allra yngsta. Betinget syftar till att varje
lag/spelare beslutar om hur man ska dra in en viss summa pengar. En vuxen runt laget behövs som ”Betingsansvarig”.
Uppgift: Vara ”ekonomiansvarig” för sitt lag och administrera lagets beting gentemot föreningen. I mångt och mycket
handlar det om att ”hålla efter” så att lagets individer ”gör rätt för sig” i att betala, sälja saker samt redovisa detta i tid.
Kansliet tillhandahåller all information och du är därmed lagets kontaktperson för beting.

OBS! Viktigt att de personer som agerar tränare och lagledare INTE dessutom ska ingå i ovanstående
ansvarsgrupper. Allt jobb vi gör är för våra barn- och ungdomar och tränarna, lagledarna gör det
varje vecka under hela säsongen. Ovanstående uppdrag är betydligt mindre krävande.
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