Sköndals IK
Lag och medlemmar – funktioner och ansvar
Sköndals IK är en ideell förening och för att allt ska fungera i vår verksamhet samt att lagen och
föreningen ska fortsätta utvecklas, växa och samtidigt må bra, krävs att varje enskild medlem
engagerar sig i föreningen på ett eller annat sätt.
I det här dokumentet beskriver vi vilka funktioner som behövs för att ett lag ska fungera bra samt
vilka ansvarsområden varje funktion har.

Funktioner/ledare, per lag




Tränare, minst två.
Lagledare. Kan vara flera stycken.
Materialansvarig.

Tränare










Planerar och håller träningarna.
Antecknar närvaron på träningen.
Om tränaren inte lägger in närvaron direkt i IdrottOnline, så gör lagledaren det.
Tar ut lag till match.
Kallar spelare till träning/match.
Coachar och matchar laget.
Har adekvat utbildning.
Utbildningsansvarig i föreningen ser till att respektive ledare har rätt utbildning och att de
anmäler sig till utbildning. Utbildningsansvarig är behjälplig om det behövs.
Anmälan gör man på www.stockholminnebandy.nu, i samråd med utbildningsansvarig, och
Sköndals IK betalar utbildningen.
Håller individuella utvecklingssamtal en gång per termin med sina spelare. Senast från början av
Röd nivå (12 år). Får hjälp av föreningen med enkät inför samtalet, olika för olika åldersgrupper.
Kan ha vissa lagledaruppgifter, om man inom laget väljer att göra så.

Lagledare



Deltar i träningar och matcher i största möjliga mån för att hjälpa övriga lagledningen.
Administrerar IdrottOnline enligt föreningens rutiner.
Se utförlig instruktion på www.skondalsik.se under menyval ”Rutiner”.
o Tar in personuppgifter om spelare.
o Lägger till medlemmar i IdrottOnline.
o Meddelar kansliet när spelare slutar.
o Gör i ordning inför LOKAK-rapportering.
 Lägger upp aktiviteter i lagets kalender.
 Närvarorapporterar.
Det är att föredra att rapportera närvaron via IdrottOnlines app, i direkt
anslutning till aktiviteten.
o Uppdaterar lagets hemsida och lägger upp nyheter.
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Administrerar tävlingsverksamheten enligt förbundets direktiv och rutiner.
o Gör matchflyttar under den tid som förbundet har gratis matchflyttar.
Dokument och information finns på www.stockholminnebandy.nu.
o Har kontakt med andra lag.
o Ansvarar för att registrering av trupp, resultat, händelserapportering sker i iBIS.
Manualer finns på www.innebandy.se.
o Ser till att sekretariatet är bemannat vid hemmamatcher.
o Betalar domarna, som förbundet utser, vid hemmamatcher och lämnar in originalkvittot
till kansliet. Sköndals IK står för kostnaden – utlägg återbetalas när kvittot kommit in.
Bokar/bokar av träningstider med bokningsansvarig i föreningen.
Administrerar deltagande på cuper och träningsläger.
Administrerar lagets åtaganden i fiket, som sargvakter och vid föreningens
cup/slutspelsarrangemang.
Ser till att spelare och målsmän skriver under övergångshandlingar.
Ansvarar för kontakt med föräldrar samt kallar till och håller föräldramöten.

Materialansvarig
Kan vara samma person som lagledare eller tränare i de yngre lagen.
 Är med på match och träning.
 Ansvarar för att det finns material framtaget till aktuell aktivitet. Ser sedan till att allt kommer
tillbaka efter aktiviteten. Exempel på material: bollar, västar, matchställ, koner, sjukvårdsväska.
 Inventerar lagets material och beställer material som behövs och saknas från materialsansvarig i
föreningen.

Medlem





Deltar i träningar och matcher.
Står i fiket (förälder) ca 2 ggr/säsong (från 7 år).
Är sargvakt ca 2-3 ggr/säsong under seniorlagens matcher (från 9 år).
Bemannar lagets ansvarsområde under föreningens cup/slutspelsarrangemang.

Seniorlag






Är faddrar till de yngre lagen (se Röda tråden). Administreras av styrelsen/lagledare.
Bemannar lagets ansvarsområde under föreningens cup/slutspelsarrangemang.
Medverkar på Innebandyns Dag som spelare och bemannar lagets ansvarsområde.
Är med på sponsorträffar.
Ställer upp med spelare som fotograferas i aktuella kläder från vår materialprofil.
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