VÄLKOMMEN SPELARE
Här vill vi med en del information hälsa just dig välkommen som seniorspelare
till MSSK. Vi vill beskriva vad vi som förening erbjuder dig samt vad som
förväntas av dig som spelare.

POLICY FÖR SPELARE OCH LEDARE
Som spelare och ledare i ett av MSSK:s representationslag förväntas du att
uppträda på ett korrekt sätt i samband med match. Du är en del av MSSK:s
ansikte utåt och ska behandla domare, övriga matchfunktionärer, med- och
motspelare på ett respektfullt sätt. Det gäller både i ditt sätt att uppträda och
ditt språk. Även i andra situationer kan du kopplas ihop med MSSK och det bör
du ha i åtanke och agera därefter.
Läs gärna våra policys som är skrivna som Alkohol/drogpolicy, mål med
föreningen osv. se http://www.laget.se/MSSK/Page/218555

GRUNDVÄRDERINGAR
För att verksamheten ska fungera så bra som möjligt samt att man som
spelare ska ges så goda möjligheter som möjligt att utvecklas finns en del
värderingar som ska följas.


Välkomnande miljö – nya spelare och ledare ska välkomnas in i
föreningen och laget på ett bra sätt. Detta är speciellt viktigt med
yngre spelare.



Respektera ledare och lagkamrater - kom i tid och meddela frånvaro.



Förstavalet ska vara att träna, inte att stanna hemma



Obligatoriskt att i så god tid som möjligt meddela frånvaro vid träning



Ställ krav men tänk på hur det framförs = konstruktiv kritik



Du gör alltid DITT bästa - både på träning och match

AVGIFTER 2017
När du som spelare är med i ett lag får laget tillgång till planer, fotbollar,
koner, västar och annat material. Föreningen står för administration vid
kansliet, försäkringar osv.
Spelaravgiften för seniorspelare i MSSK är 1400 kr/år. Avgiften ska betalas
senast 15/5. Spelare som inte har betalt, räknas som ej spelberättigad i
tävlingar och kan inte delta i matcher.
Medlemskap betalas av alla som spelar inom klubben oavsett ålder.
Medlemsavgiften är 200 kr per spelare.
Alla inbetalning görs på bankgironummer 5184-4850 eller
swish 123 150 70 94 , ange lag och namn.

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.

ARBETSUPPGIFTER OCH SÄLJUPPDRAG 2017
Du som är spelare ska göra arbetsuppgifter och säljuppdrag för föreningen.
Det kan tillkomma uppgifter som huvudstyrelsen eller sektionerna för herr och
dam beslutar ska ske under året. Seniorsektionerna tillsammans med spelarna
arbetar aktivt för att hitta lämpliga jobb som lagen utför för att stärka
ekonomin. Ett årligen återkommande uppdrag är dömning under PSG.
Sektionerna tillsammans med spelarna arbetar aktivt med att få in sponsorer
t.ex. matchsponsor eller föreningssponsorer. Utförda arbetsinsatser och
sponsorintäkter är av största vikt för att säkerställa intäkter och därmed ett
bra ekonomiskt resultat.
Beslutade säljuppdrag under 2017 är:
* 10 sommarlotter
* 5 balar toalettpapper

SOCIALA MEDIER
Våra seniorlag finns representerad på sociala medier som också används som
informationskanal.

SENIORSPELARE
I MSSK

TILL SIST …..
Vi från MSSK hoppas och tror att du kommer att trivas i vår förening. Om du
funderar över något så tveka inte att höra av dig till någon av dom som du ser
längst ner på sidan.

KONTAKTA OSS
Kansliet
Agnetha Nordlund
agneta.nordlund@mssk.se
0911-371 70

SEKTIONER
Ordförande Herrsektionen
Christer Jonsson
jonsson.christer@live.se
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