VÄLKOMMEN FÖRÄLDER
I vår ungdomsverksamhet finns barn (upp till 12 år) och ungdomar (upp till 16 år). För
att vara fotbollsspelare i ett lag behöver ditt barn träningskläder, fotbollsskor och
benskydd, ja det är faktiskt allt som krävs för att spela fotboll.
Här får du som föräldrar på ett kortfattat sätt reda på vad föreningen vill att just du
ska hjälpa till med och ställa upp på, för att ditt barn ska få möjligheten att spela
fotboll i MSSK.

POLICY FÖR FÖRÄLDRAR OCH MÅLSMÄN

MSSK har en föräldrapolicy som gäller alla i lag i ungdomssektionen. Detta är ett
utdrag ur föräldrapolicyn som finns i sin helhet på webben www.laget.se/MSSK. Du
som förälder/målsmän ska ha vetskap om föreningens policy.
Några punkter:
• Föräldrar ska delta på föräldramöten.
•

Ta del av ledarnas och föreningens information. Ta ansvar att höra av dig om
spelare inte kan delta på träning eller match eller annat som är viktigt att
ledare ska veta.

•

Föräldrar ska hjälpa till på föreningens arrangemang, säljuppdrag eller annat
som styrelsens beslutar ska genomföras inom föreningen.

•

Föräldrar ska hjälpa till med lagets uppgifter som föräldragrupp presenterar
på föräldramöten samt andra uppgifter som skjuts till matcher, fika osv.

•

Föräldrar sprider positiva kommentarer om laget och ledare. Negativa
kommentarer på exempelvis sociala medier skadar laget och ledare, det ska
inte förekomma.

•

Synpunkter på verksamheten lämnas i första hand till ledarna i laget eller
föräldragruppen. Om det uppstår frågor eller problem som inte går att lösa
så ska ledare eller föräldragrupp kontakta ungdomsfotbollsstyrelsen.

AVGIFTER 2020
När ditt barn är med i ett lag får laget tillgång till planer, fotbollar, koner, västar och
annat material. Föreningen står för administration vid kansliet, försäkringar osv. För
att kunna ha en bra ungdomsverksamhet så betalar alla spelare en spelaravgift, från
och med 9 års ålder.
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Medlemskap betalas av alla som spelar inom klubben oavsett ålder.
Medlemsavgiften är 200 kr per spelare. Ledare och stödmedlem betalar 200kr.
Om man ska betala för fler än 2 personer i en familj, så betalar man 200kr/person för
2 st. Efter det betalar man 100kr/person.
Som det ser ut nu, kommer inbetalningskort skickas till dig på e-post under våren.

REGISTRERAD SPELARE OCH INBETALNING

Spelare som efter den 1 juni är registrerad hos MSSK ska betala hela spelaravgiften
samt har förpliktelser att vara med på föreningens arbetsuppgifter och säljuppdrag
under året. Förälder/Målsmän för spelare ansvarar att meddela kansliet om spelaren
slutar.
Spelaravgiften ska vara betalda senast den 31 maj. Spelare som inte har betalt,
räknas som ej spelberättigad i tävlingar och kan inte delta i matcher.

ARBETSUPPGIFTER OCH SÄLJUPPDRAG 2019
Du som är förälder ska göra arbetsuppgifter och säljuppdrag för föreningen. Det kan
tillkomma uppgifter som styrelsen beslutar ska ske under året.
Spelare född
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•

Se till att barnen kommer i tid med rätt utrustning vid träning och match.

2014

Nej

Nej

Ja

•

Ansvara för att barnet inte tränar när hen är sjuk eller skadad.

2013

Nej

Ja/Nej

Ja

2012 -

Ja

Ja

Ja

* 2 häften på våren och 2 häften på hösten
** Görs av några från laget våren 2021, inte alla föräldrar eller spelare.

ROLLER I ETT LAG
För att ett lag ska fungera bra, krävs både engagerade personer och en
välorganiserad verksamhet kring laget. Ju fler som hjälper till desto bättre. Roller som
varje lag ska bestå av:
Föräldergrupp - fördelar arbetsuppgifter inom laget, deltar på möten inom klubben,
delar ut lotter, gör fikalista för försäljning vid matcher, arrangerar avslutning, håller
kontakt med ledare, kansliet och föräldrar. En ur föräldragruppen är
sammankallande.
Tränare/ledare - tar hand om att utbilda spelarna i laget. Ansvarar för planeringar av
säsonger och träningar.
Lagledare - ansvarar för administration som exempelvis bokning av matcher och
domare samt registrera matchresultat till NFF.
Lagkassör - sköter om lagets ekonomi, sätter in och tar ut pengar hos kansliet,
betalar avgifter som domare. Gör lagbudget tillsammans med föräldragrupp.
Webbansvarig - publicerar information från ledare och föreningen. Ansvara för att
webbplatsen uppdateras med kontaktinformation för medlemmar och övrig
information som kontaktinformation till kansliet samt roller i laget.
Projektpool - Varje lag bidrar med en förälder i föreningens projektpool.
Projektpoolen kan få speciella uppdrag.
Se mer information webben www.laget.se/MSSK, se extra på information under
rubriken Föräldrainfo.

KONTAKTA OSS
Kansliet
Agnetha Nordlund/Stefan
Falk/Mona Sandström
Tele 0911 371 70
info@mssk.se
Ordförande ungdomssektionen
Vakant

Ordförande MSSK
Andreas Jakobsson
andreas.jakobsson@mssk.se
Kassör
Vakant

Besöksadress: Munksundsvägen 47
Tfn: 0911-371 70
info@mssk.se
www.laget.se/mssk

