Oppgaver - Foreldrekontakt i SFK:
Hver årgang skal ha minimum 1 foreldrekontakt.
Foreldrekontaktens viktigste oppgave er å være bindeledd mellom laget, treneren, administrasjonen
og styret.
1) Foreldrekontakten har ansvar for følgende oppgaver:
- Avholde minimum ett foreldremøte om høsten og ett om våren
- Delta på obligatorisk møte for foreldrekontakter 3-4 ganger årlig.
- Gjøre foreldregruppen kjent med foreldrevettreglene og bidra positivt til at disse etterfølges.
- Sørge for at sosiale samlinger blir gjennomført - årgangen bør helst organiseres med et eget sosialt
utvalg.
- Organisere lagets dugnader:
- Fordele kioskvakter på klubbhus og ved turnering.
- Organisere lagets innhenting av sponsor- og dugnadsavtaler
2) Sammen med trenerapparat:
- Ajourføre spillerlister og Spond med nødvendig kontaktinformasjon
- Videreformidle faktureringsopplysninger
- Organisere praktiske ting i forbindelse med turneringsdeltagelse.
- Formidle foreldrenes oppgaver i klubben
3) Foreldrenes oppgaver
- Når barna meldes inn i SFK påtar foreldrene seg samtidig både et økonomisk ansvar og et ansvar i
form av andre forpliktelser overfor klubben.
- Foreldre til spillere i klubben må påregne deltagelse i dugnader og ulike aktiviteter. Dette for å
gjennomføre arrangementer og fremskaffe inntekter til klubb og skape et godt miljø i laget.
- Hvert år skal det betales en medlemskontigent og en treningsavgift til klubben. Denne faktureres i
februar.
Under lister vi ekstra roller som er enklere å få plass rundt laget, som minimerer arbeidsomfanget for
foreldrekontakt/trenere
Selv om det oppfordres til at oppgavene delegeres, så er det foreldrekontakten som likevel har
ansvaret opp mot klubb (administrasjon/styret)
A) Årgangen bør ha et eget sosialt utvalg
- Sørge for at sosiale samlinger blir gjennomført - årgangen bør helst organiseres med et eget sosialt
utvalg.
- Ta initiativ til sosiale samlinger i lagsmiljøet - sosialt utvalg.
B) Dugnadsgruppe
- Organiserer lagsdugnader
- Sørger for økte inntekter til lagskassa
C) Draktansvarlig
- Sørger for at alle spillerne har drakter og holder dialog med administrasjon rundt dette

