SPÖLAND VÄNNÄS IF

Varmt välkommen som ledare till oss!
Spöland Vännäs IF är en förening med spets bredd och mångfald. Vi ger framtidens
ungdomar chans att utvecklas i en aktiv förening. Vi är många som vill bli fler och därför
hälsas du särskilt välkommen till oss.
Vår värdegrund är glädje, respekt och gemenskap. Det hoppas vi att du också kan stå för i
ditt engagemang med våra barn och ungdomar.
Varje sektion ligger direkt under huvudstyrelsen. Vårt gemensamma mål är att erbjuda
glädje och gemenskap i den sport du valt att bli ledare för. Vi lägger stor vikt vid ett gott
samarbete mellan sektionerna vilket vi utgår från att du ställer upp på, oavsett vilken sektion
du i huvudsak verkar i.
Som stöd för ditt uppdrag som ledare har varje sektion en styrelse som regelbundet träffas
kring olika frågor som rör sporten. Där har du möjlighet att framföra dina synpunkter, be om
hjälp, lyfta angelägna frågor osv. Du kommer också att ha en person från sektionen att vända
dig till den första tiden, en fadder.
Föreningen erbjuder kostnadsfri utbildning och ett nätverk av erfarna tränare att få hjälp och
stöd utav.
Vi ska göra allt för att du ska trivas hos oss och hälsar dig än en gång varmt välkommen!

Ordförande i sektionen
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Vad styrelsen och sektionen förväntar sig av dig som ledare i SVIF











Att du i din ledarroll är kommunikativ och arbetar utifrån föreningens vision och mål
om en förening för alla, där vi ger framtidens ungdomar en chans att utvecklas i en
aktiv förening.
Att du ser din fadder i sektionen som ett stöd i ditt uppdrag som ledare
Att du använder dig av de seniorspelare som kan stötta vid vissa träningar, efter
överenskommelse
Du förväntas ta ett helhetsansvar för laget även om du kan förvänta dig service av
andra vad gäller domarkontakter, fikalistor, skjutsar osv
Du sätter dig in i de styrdokument som finns som stöd för dig i ditt arbete som ledare
i vår förening
Att du så långt som möjligt deltar i ledardagarna för att ta del av de föreläsningar
som anordnas
Ett av föreningens mål är att alla ledare ska ha genomgått en eller flera
tränarutbildningar. Därför förväntas du delta i de utbildningar som anordnas.
Att du vid träningar och matcher bär föreningens klubboverall.
Vi ser gärna att du kommer (tillsammans med din partner) till den ledarsamling
föreningen anordnar en gång per år.

Vad du kan förvänta dig som ledare i SVIF








Att du blir väl mottagen i
föreningen och i det lag du ska
träna.
Att ordförande eller annan person i
sektionen kommer att vara fadder
till dig den första tiden i
föreningen.
Det bedrivs en fadderverksamhet i
lagen vilket innebär att namngivna
seniorspelare kan stötta vid vissa
träningar, efter överenskommelse.
Som ledare kan du förvänta dig
service av andra vad gäller
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domarkontakter, fikalistor, skjutsar
osv
Det finns styrdokument som stöd
för dig i ditt arbete som ledare i vår
förening
Två ledardagar anordnas varje år
Tränarutbildningar
En samling per år med alla ledare
som avslutas med middag
Klubboverall, PUMAS vinddress
samt t-shirt
En sjukvårdsväska och lagväska per
lag

