Information
till föräldrar vars barn är
aktiva i Åseda Idrottsförening
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Hej och välkomna!
Vi i Åseda Idrottsförening är jätteglada att Ditt barn vill vara en del av vår förening. Här
kommer en samlad information som vi vill dela med oss av.

Kostnader/intäkter
Att driva en förening kostar en hel del pengar. Exempel på kostnader är:
förbundsavgifter, licenser, domare, bussresor, fastighetskostnader, utbildningar, löner,
cuper/läger, förbrukningsmaterial (bollar, puckar, matchställ etc).
Föreningen får in pengar främst via sponsring, driftsbidrag, aktivitetsstöd,
medlemsavgifter och ideellt arbete.
I diagrammet nedan förtydligas hur intäkterna är fördelade för föreningen:
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27%
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11%
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Matchentré; 4%

Reklam/Sponsring;
31%

Ideellt arbete
Tyvärr täcker inte intäkterna de kostnader som finns. För att täcka underskottet finns
flera olika alternativ; ta ut högre träningsavgifter eller olika former av ideellt arbete i
form av försäljning av lotter, kalendrar, kläder etc. Med denna information vill vi
förtydliga varför vi säljer lotter/kalendrar etc för att inte tvingas höja våra
träningsavgifter och/eller medlemsavgifter.
En annan inkomstkälla är Olsmässan. Historiskt har den inbringat bra med pengar till
föreningen men det krävs mycket resurser för att arrangera en så stor aktivitet. Det
kommer krävas att alla lag, både föräldrar och barn, drar sitt strå till stacken för att på
så sätt få dela på den vinst som blir. På sikt kan alla lag bli tilldelade vissa uppgifter
innan, under och efter de dagar Olsmässan pågår.
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Medlemsavgift
Alla som deltar i Åseda Idrottsförenings aktiviteter måste vara medlemmar i
föreningen. Medlem blir man genom att betala en medlemsavgift, den betalas varje år.
I medlemsavgiften ingår bland annat en försäkring ifall barnet skadar sig under träning
eller match.
Medlemsavgift: Enskild medlem 250 kr, Familj 500 kr.
Efter att man registrerats som lagmedlem av tränaren i laget.se, skickas en faktura på
medlemsavgiften till förälderns mail, alternativt till den aktives mail om den aktive är
över 18 år. Om du redan är registrerad som medlem får du automatiskt en faktura att
betala. Vid frågor, kontakta kassören angelice@asedaif.com

Träningsavgift
Varje säsong tar föreningen ut en träningsavgift. Summan kan variera mellan de olika
idrotterna samt olika åldersgrupper. Träningsavgiften betalas direkt till någon av
tränarna och går främst till förbrukningsmaterial som är kopplat till laget. Mer
information om träningsavgiften får ni från ledarna i ert barns lag.

Föräldraansvar
Alla ungdomsledare i föreningen gör allt jobb ideellt, därför finns det ett stort behov av
att föräldrar ställer upp och hjälper till i samband med till exempel matcher/cuper
m.m. Det kan behövas hjälp i cafeterian/kiosken, köra till/från matcher eller tvätta. Vi
hoppas att alla kan dela på arbetsbördan så ingen behöver dra det tunga lasset alldeles
själv.
Vi söker alltid tränare och administrativ hjälp för ungdomslagen. Är du intresserad av
att hjälpa till, kontakta respektive sektion!

Policys
Mobbningspolicy
Åseda IF tolererar ingen som helst form av mobbning och vi ska aktivt arbeta för;
att instruktörer, ledare och ansvariga i föreningen ska föregå med gott exempel genom
att se till att alla behandlas lika och att ingen blir utsatt för mobbning,
att alla vuxna skall verka som föredöme i allt som rör mobbning,
att kränkande tilltalsnamn, ord och handlingar ej får förekomma under träning och
andra klubbaktiviteter i och utanför klubblokalen,
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att alla är värda lika mycket,
att allas åsikter och synpunkter ska respekteras.
Vid misstankar om mobbning/kränkning är det viktigt att agera snabbt. De som inte
följer våra regler och vår policy vad gäller mobbning och uppförande skall tillrättavisas
och föräldrar skall underrättas. Om problemen skulle fortsätta trots tillrättavisning så
kommer föreningen att överväga avstängning från samtliga föreningsaktiviteter.

Alkohol- och drogpolicy
att inga alkoholdrycker* eller andra droger ska förekomma bland vare sig ledare eller
aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t.ex. under
träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. Barn och ungdom i detta
sammanhang är de som är under arton år.
att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker* till
allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av
evenemangskaraktär har arrangerande sektion ett särskilt stort ansvar för att
ordningskravet beaktas.
att efterfölja gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol,
att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på
annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
*Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl (dryck starkare än lättöl)

Trafikpolicy
Alla aktiva, ledare och föräldrar inom vår förening och som deltar i våra verksamheter
ska på ett så trafiksäkert sätt som möjligt transportera sig till och från våra
arrangemang. Det gäller samtliga seriematcher, träningar och andra träffar/ sammankomster som föreningen deltar i.
 vi startar i god tid så vi inte hamnar i tidsnöd och behöver stressa
 vi håller hastighetsbegränsningen
 vi inte har fler barn i bilen än det finns bälte till och alla är givetvis ”bältade”
 vi kommer utvilade och känner oss säkra som förare
 det är en självklarhet att föraren inte är alkoholpåverkad eller använder andra
droger
 vi kör i så säkra bilar som vi har möjlighet till
 vid dåliga trafikförhållanden ser vi det som en styrka att kunna ställa in färden
 vid resor med stor buss anlitas endast auktoriserade bolag, bälte ska finnas till
alla i bussen.

Rev. maj 2021

