Riktlinjer för seniorverksamheten
Syftet med denna policy är att skapa tydlighet kring seniorverksamheten.

Målsättning
Slätta SK ska bedriva en framgångsrik fotbollsverksamhet. Vi vill att representationslagen strävar efter sportslig framgång utifrån de riktlinjer som klubben sätter upp. Föreningen strävar efter att ha två representationslag – 1 dam och 1 herr.
Seniorverksamheten ska vara välorganiserad och välskött för att på bästa sätt kunna ta
hand om de ungdomar som vill ta steget från ungdom till senior.
Slätta SK är en kvartersklubb och ska kännetecknas av:
▪ starkt engagemang i närområdet
▪ positiv anda och engagemang
▪ kvalitet i verksamheten
Vi samarbetar mellan ungdoms- och seniorfotbollen för att öka klubbkänslan. Vi vill att
alla ska känna att de tillhör Slätta SK.
Seniorspelare ska i organiserad form närvara vid minst ett träningstillfälle per säsong
för varje enskilt ungdomslag.
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Verksamheten runt representationslagen leds, på delegation av Styrelsen, av respektive Sportkommitté.

Ekonomi
Grundprincipen är att alla lag arbetar in pengar till verksamheten genom att tjänstgöra
vid föreningens planerade aktiviteter.
Ytterligare aktiviteter inom lagen för att få in pengar uppmuntras men ska sanktioneras
av Styrelsen för att undvika konkurrens inom föreningen. Alla intäkter ska redovisas i
klubbens bokföring. Lagintäkter skuldförs på respektive lagkonto.
Seniorlagen följer samma ekonomiska princip som anges i Föreningspolicy – Riktlinjer
för ungdomsverksamheten med följande undantag.
• Representationslaget betalar inte så kallad föreningsskatt på sponsorintäkter
och lagarbeten med motiveringen att representationslaget representerar hela
föreningen och har grundläggande högre kostnader.

Aktivitetsledare och spelare
Varje lag ska ha tränare, assisterande tränare, målvaktstränare och lagledare.

Tränare är ansvarig för
▪ att säsongsplanering upprättas i samråd med övriga ledare i laget
▪ att träna laget
▪ att vid matcher leda laget

Lagledare är ansvarig för
▪
▪
▪
▪

att sjukvårdsväskan är komplett och finns med vid träning och match
att matchstället är komplett och finns med vid match
att domarrapporten undertecknas efter matchen (i förekommande fall)
att i samråd med tränaren boka träningsmatcher

Spelarrådet är ansvarig för (3-5 spelare)
▪ att arbeta för en bättre sammanhållning i laget
▪ att vara en länk mellan spelartruppen och aktivitetsledarna

Spelaren är ansvarig för
▪ att betala sin medlems- och träningsavgift
▪ följa de överenskommelser som bestäms inom laget

Andra uppgifter som behöver delegeras
▪
▪
▪
▪

att gästande lag hälsas välkommen och visas till rätt omklädningsrum
att domare hälsas välkommen och avtackas efter matchen
allt träningsmaterial under träning; bollar, västar, koner etc.
att omklädningsrum städas
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