Åby IF
Norrköpings Trevligaste Förening
”Så många fotbollsintresserade som möjligt så länge som möjligt”

Riktlinjer för Rekrytering av Aktivitetsledare och Organisationsledare
I ÅBY IF kan alla vara med, barn – ungdom, vuxen och vårdnadshavare. Föreningen riktar sig primärt till
boende i ÅBY- och Jursla området, men välkomnar aktiva från andra närområden att delta i verksamheten.
Föreningen är en äkta breddförening, som sätter individen i centrum.
Aktivitetsledare
Åby IF är en breddförening som består till största delen av föräldraledare.
Förenings mål är att tidigt engagera, få in intresserade föräldrar att bli ledare. Vi arbetar också med
internrekrytering genom att få våra egna spelare att bli ledare.
Föreningen erbjuder samtliga nyrekryterade aktivitetsledare en god grundutbildning så att de kan få
inspiration att ta hand om föreningens barn-ungdomar som vill spela fotboll. Genom ett gott ledarskap få så
många spelare som möjligt att delta så länge som möjligt.
Samtliga nyrekryterade ledare som kommer till Åby IF ska uppvisa utdrag från polisens belastningsregister i
samband med undertecknande av Föreningens Ledarbekräftelse.
Inkluderingsansvarig är: Fotbollsansvarig och Kanslichef.
Internrekrytering av ungdomsledare till Svenska Fotbollsförbundets Landslagets fotbollsskola
sker en årlig internrekrytering av intresserade spelare i P/F 15 och äldre, med goda ledaregenskaper, som
inbjuds att bli ledare till föreningens årliga fotbollsskola som arrangeras i augusti månad.
Åby IF tillhandahåller utbildning och tränarkläder.
Inkluderingsansvarig är: Fotbollsansvarig och Kanslichef.
Organisationsledare
Utifrån hur styrelsen och de olika uppdragen ser ut, rekryteras de olika rollerna som Ordförande, ledamöter.
I Åby IF´s styrelse ingår Ordförande, 6 ledamöter och 1 suppleant. När styrelsen är fastställd kallas de
nyrekryterade i styrelsen till ett konstitutionsmöte för fastställande av de olika styrelseuppdragen.
Inkluderingsansvarig är: Styrelsen ihop med Valberedningens ledamöter.

Föreningen har som mål att bibehålla kontakten med eventuella spelare som lämnar föreningen för att i en
framtid få tillbaka spelaren som aktiv spelare eller ledare.
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