Fotball
Navn på funksjon
Nærmeste leder
Formål med stillingen
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Foreldrekontakt
Hovedtrener
Kort beskrivelse av målsetningen

Det er viktig at alle lag har et støtteapparat utover de rent
sportslige aktivitetene. Foreldrekontakten skal fungere som et
bindeledd mellom foreldrene og klubben (trener, lagleder,
dugnads- og vedlikeholdsansvarlig, kioskansvarlig og evt. andre
i styret ved behov).

Ansvar

Kort beskrivelse på mandat, vedr. hvilke beslutninger som kan fattes av
stillingen.

Foreldrekontakten skal administrere de utenomsportslige
oppgavene rundt laget. Nærmere bestemt ta hånd om
organisering av, og informasjon om, loddsalg, dugnader, cuper
og evt. sosiale arrangementer tilknyttet sitt lag.
Arbeidsoppgaver

Her må det være så «presist» som mulig

•

Ansvar for utdeling av loddbøker:
- Reiselotteriet (vår)
- Billotteriet (sommer/høst)
- Julekalendere (vinter).
I samråd med foreldregruppen kan det evt. arrangeres
felles loddsalg og «events», f.eks. på Tuvensenteret.
Minne om innbetaling av penger fra loddsalg og tid og
sted for innlevering av loddbøker.

•

Sende ut informasjon om kioskvakter til de foreldrene
på laget som er satt opp på vakt, herunder påminnelse
dagen før. Oversikt over kioskvakter oversendes fra
ansvarlig i styret, men finnes også her (link til
nettsiden).

•

Sende ut informasjon til foreldregruppen om
vedlikeholdsdugnadene som avholdes vår og høst; tid,
sted osv. Informasjon om dugnader oversendes fra
ansvarlig i styret, men finnes også her (link til
nettsiden).
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•

Bistå trener/lagleder med praktiske gjøremål og
koordinering i forbindelse med lagets deltakelse på cup.
F.eks. få tak i foreldre som kan bistå ifm. overnatting,
transport osv.

•

Bistå trener/lagleder med oppgaver ifm. felles
sesongavslutning.

•

I samråd med foreldregruppen arrangere eventuelle
sosiale sammenkomster for laget.

•

Det er viktig at oppgaver blir løst i samarbeid med
klubben, trener og lagleder slik at vi unngår
misforståelser. Inviter til samarbeid, ikke jobb alene, da
går alt mye lettere. Lytt til tilbakemelding fra både
spillere, foreldre og trenere.

