EVENEMANGS-/TALKOFUNKTIONÄR

FÖRTROENDEVALD

Du tycker om att göra saker tillsammans med andra
• Du hjälper till vid talkoarbete, såsom utdelning av föreningstidningen eller turneringsarrangemang
• Du utnyttjar dina kunskaper som kafépersonal, trafikvakt, biljettförsäljare, speaker,
kanslihjälpreda eller prisutdelare eller vid
byggandet av evenemangsområdet
• Du hjälper vid behov till att hålla träningsoch matchplatserna i gott skick

Du tycker om att ta ansvar och komma med nya
idéer
• Du representerar hela föreningen i allt du gör
• Du deltar i styrelsemöten och har ett eget
ansvarsområde i föreningsledningen
• Du deltar i planeringen och uppföljningen av
föreningens verksamhet och ekonomi
• Du sköter din andel av föreningens kommunikation enligt överenskommelse
• Du verkställer gemensamma beslut och kräver
att andra också gör det
• Du deltar i utvecklingen av föreningens
verksamhet och är öppen för nya idéer
• Du handleder föreningens andra frivilliga
enligt överenskommelse
• Du är arbetsgivarens representant gentemot
föreningens anställda
• Du samarbetar med föreningens intressentgrupper

SPELLEDARE
Du tycker om att instruera barn
• Du leder matcher för små barn
• Du repeterar vid behov reglerna med barnen
• Du ser till att barnen har roligt
• Du ger råd och uppmuntrar
• Du är en förebild också för åskådarna
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FRIVILLIGUPPDRAG
I FOTBOLLSLAGET OCH
FOTBOLLSFÖRENINGEN

LAGLEDARE *

TRÄNARE / ASSISTERANDE TRÄNARE *

KASSÖR *

Du trivs när allt fungerar och tycker om att arbeta
med människor
• Du sköter lagets administrativa uppgifter
enligt föreningens anvisningar
• Du informerar spelarna och föräldrarna
• Du deltar i uppgörandet av säsongsplanen
• Du leder beredningen av lagets ekonomiplan
• Du fungerar som kontaktperson mellan laget
och föreningen
• Du är en viktig kontaktperson för nya spelare
• Du fungerar som en länk mellan lagets
ledningsgrupp och stödgrupp (föräldrarna)
• Du är med på matcherna och sköter de
uppgifter du har tilldelats
• Du skapar en positiv och uppmuntrande
atmosfär i laget och stödgruppen
Lagledarens uppgifter kan med fördel skötas av flera
personer, men en person bör bära huvudansvaret.

Du tycker om att vara lärare och förebild i
fotbollsverksamheten
• Du utvecklar spelarna som idrottare och
fostrar dem som människor
• Du instruerar och lär spelarna på träningar
och matcher
• Du följer upp spelarnas utveckling
• Du ger konstruktiv respons
• Du leder uppgörandet av säsongsplanen
• Du planerar träningspassens innehåll
• Du diskuterar med spelarna
• Du deltar i föräldramöten
• Du utvecklar dina kunskaper på tränarkurser
(föreningen, distriktet, förbundet)

Du är en noggrann person
• Du sköter lagets betalningar och ansvarar för
användningen av lagets bankkonto
• Du tar hand om kvitton och verifikationer och
samarbetar med föreningens ekonomiansvariga och bokföringsbyrån
• Du deltar i uppgörandet av lagets ekonomiplan och ekonomirapport
• Du följer upp hur ekonomiplanen verkställs
• Du informerar regelbundet lagets ledningsgrupp och föreningens styrelse om lagets
ekonomiska situation

MATERIALFÖRVALTARE *
Du tycker om att hjälpa andra och organisera
• Du tar emot spelarnas utrustningsbeställningar
• Du beställer utrustningen av föreningens
utrustningsleverantör
• Du fungerar som kontaktperson mellan
laget och utrustningsleverantören
• Du är med på träningar och matcher
• Du ansvarar för innehållet i serviceväskan
• Du plåstrar om små sår
• Du tröstar vid behov, lyssnar och diskuterar
• Du fyller spelarnas vattenflaskor på
turneringarna

*) Bildar lagets ledningsgrupp

BARNLEDARE
Du tycker om att vara med små barn
• Du lär ut fotbollens grunder och allmänna
fysiska basfärdigheter
• Du ger barnen möjlighet att röra på sig via lek
• Du instruerar och uppmuntrar
• Du är en trygg vuxen under träningspassen
• Du organiserar verksamheten med betoning
på rutiner och smågruppsövningar

