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Projekt för MSSK:s projektpool
Projektpoolen består av en förälder från varje lag. Lagen bidrar med en person per
säsong från och med år 2 som tar ansvar över ett uppdrag. Vad uppdraget är
presenteras av US på hösten. Personer i projektpoolen får välja uppdrag eller se till
att någon annan person från sitt lag som blir ansvarig att utföra uppdraget.

Arrangera föreningscup:
Uppdraget är att ordna en cup (5-, 7.-, 9- eller 11-manna) där vi bjuder in andra
lag att delta. Förslagsvis en höstcup där de som spelar sista året 5-manna för
prova på att spela 7-manna. En dag för flickor och en dag för pojkar.
Ansvarig från projektpolen är projektledare för föreningscupen vilket innebär att
styra kansli, vaktmästare och lag som jobbar på cupen.
2 personer från projektpoolen är ansvarig.

Arrangera fotbollens dag:
En dag under hösten så är målsättningen att vi ska samla ihop våra lag under en
dag på Parken där de får spela matcher (seriematcher). Under dagen finns
möjlighet att arrangera övriga aktiviteter (bakluckeloppis, barnaktiviteter och så
vidare) och försäljning av kioskvaror, fika och hamburgare.
Ansvarig från projektpoolen blir den samordnande kraften tillsammans med
arrangerande lag, kansli och vaktmästare. Uppgiften är att planera upp dagens
händelser, lägga upp ett fungerande spelschema, se till att lagen löser så att de
kan spela sin match på just den här dagen, koordinera och arrangera aktiviteterna
under dagen.
2 personer från projektpoolen är ansvarig för dagen.

Levande park-projekt:
MSSK har som ambition att starta ett projekt där visionen är att vi så småningom
ska kunna samla all vår verksamhet sommartid på Parken. Hur det ska gå till, vad
som behöver göras och vem som ska göra det har ni i projektpolen i allra högsta
grad möjlighet att påverka.
4 personer från projektpoolen bör delta i den arbetsgrupp som jobbar med
Levande Park projektet. Ansvarig för Levande park projektet är Elin Janum.

Fotbollsskola:
MSSK har som ambition att varje år kunna erbjuda sina yngre medlemmar att delta
i föreningens fotbollsskola. Föreningen tar hjälp av de feriearbetare som har arbete
genom kommunen till att vara ledare på fotbollsskolan. För att kunna säkerställa
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en god standard på fotbollsskolan så vill dock föreningen att där ska finnas en
”överledare” som är ansvarig för fotbollsskolan.
Ansvarig från projektpoolen har som uppgift att rekrytera en ”överledare” samt
hjälpa denne med upplägget av fotbollsskolan. Annat uppdrag är att boka mat,
beställa grejor till de som deltar (exempel vattenflaska, gympapåse) samt finnas
som stöd under fotbollsskolan.
1 person från projektpoolen tar på sig uppdraget.

Föreningskläder:
MSSK ger sina medlemmar möjlighet att köpa föreningskläder från sportaffär (för
närvarande).
Uppgifterna är att sätta ihop paket (5-7-9-11 manna, ledare) boka in dagar för
utprovning, sköter kontakten med affären, ser till att det finns en pärm på affären
där lagen kan fylla i sina beställningar med mera.
Vi behöver en person från projektpoolen som ska vara ansvarig för beställningar av
föreningskläder.

Arrangera PIA (Piteå Ice Arena)
MSSK:s uppdrag är att driva kiosken på Norrstrand under hela skridskosäsongen
och medverka i evenemang under Piteå Winter Week den 23/2 – 3/3 2014.
Kiosken vid Norrstrand ska vara öppen under skridskosäsongen lördagar och
söndagar kl.10-14 (under sportlovsdagarna kl.10-15). Under öppettiden ska det
hyras ut skridskor och stavar samt ser till att elden brinner på grillplatserna.
Uppdraget görs av några från laget, inte alla föräldrar eller spelare.
Från projektpoolen behöver vi 3-5 personer som hjälper till att anordna
evenemang under PIA. Det kan vara att komma med idéer om vad som ska göras,
samarbeten med andra aktörer osv. Projektledare och ansvarig för PIA är Nils
Norberg e-post nils.norberg@mssk.se.

Futurum FF (ej aktuellt ännu):
Futurum FF är ett projekt som drivs av Norrbottens fotbollsförbund (NFF).
Projektet syftar till att föreningarna i länet ska utvecklas och bli bättre inom tre
specifika områden som de kallar Attraktiv förening, Modern förening och Stark
förening. Efter att ha blivit certifierad som Futurum FF förening så erhåller MSSK
20 000:-. För att kunna genomföra detta så bör föreningen tillsätta en arbetsgrupp
om 10 personer, där bör 2-3 personer från projektpolen ingå. I gruppen kommer
även representanter från sektionerna och huvudstyrelsen att ingå.
Läs mer om Futurum FF på: http://norrbotten.svenskfotboll.se/foreningsutveckling/
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Övriga projekt:
Har ni några idéer kring projekt som ni vill driva i föreningen tillsammans med
ungdomssektionen eller någon annan aktör? Eller har du idéer på människor som
kan vara intressant att komma med i olika projekt? Hör av er till någon i
ungdomssektionen.
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