
Förväntansdokument - Njurunda IK
Förälder/vårdnadshavare 
• Betalar medlemsavgift åt ditt barn
• Ser till att barnen kommer i god tid till träningar och matcher
•´Meddelar ledare i god tid om barnet har förhinder
• Ser till att barnet har rätt förutsättningar för träning eller match
genom rätt utrustning och kläder efter väder
• Ansvarar själv för skjutsning till träningar och matcher 
• Hjälper till att vara funktionärer vid föreningens
arrangemang, till exempel fikaförsäljning eller matchvärd
• Är i samband med föreningens arrangemang representant
för NIK
• Synpunkter på verksamheten lämnas i första hand direkt till ledaren 
• Hejar fram vårt eget lag vid matcher 
• Föräldrarna låter Ledarna ansvara för coachningen det vill säga
instruktioner till spelarna före, under- och efter match
• Har ett bra uppträdande mot det andra laget, domare och andra i
anknytning till match
• Tar del av den information som kommer från föreningen i form av
mejl och hemsida
• Anförtror NIK att vara en del av ditt barns/ungdoms fritid
• Är själv en viktig del i NIK:s verksamhet
• Det ska finnas minst en representant från varje lag i styrelsen
• Genom ett aktivt engagemang kan vi tillsammans skapa en
levande förening för våra barn och ungdomar
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Spelare/aktiv 
• Betalar medlemsavgift
• Har ett bra uppträdande på och utanför planen. Tillämpar "fair play" som NIK
förespråkar
• Tänker på att du representerar föreningen och kan vara en förebild för andra
spelare
• Deltar regelbundet i lagets aktiviteter
• Är vid träning eller match, ombytt och klar vid utsatt tid 
• Meddelar din ledare i god tid om du har förhinder
• Uppträder hövligt mot lagkamrater, motståndare, funktionärer och domare
• Ställer upp för varandra
• Respekterar varandra
• Hjälper till i exempelvis föreningens arrangemang och försäljningar

Ledare/Lagledare 
• Deltar i rekommenderade utbildningar för ledare och tränare
• Iakttar upprättade spelarutbildningsplaner 
• Har beröm och uppmuntran som ledstjärna istället för felsökande
• Strävar efter att alla spelare skall synas 
• Visar föredömligt god etik och lägger stor vikt vid "fair play" för dina
spelare  
• Efterlever föreningens styrdokument såsom policys om
att alla får vara med och därmed tar avstånd från så kallad
toppning
• Stödjer spelare i med och motgång
• Främjar god kamratskap och att alla uppmärksammas och
bekräftas
• Ställer upp på föreningens styredokument och är själv ett gott föredöme
• Representerar NIK på ett trevligt och hedervärt sätt
• Följer upp spelare som uteblivit
• Samarbetar med andra kringliggande lag och har god dialog med dess ledare,
tillämpar Policydokumentet om Samverkan.  
• Visar vid uppmaning från föreningen utdrag ur belasningsregistret
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Styrelse
• Ställer upp på föreningens policy och är själv ett gott föredöme
• Representerar NIK på ett trevligt och hedervärt sätt
• Leder och driver föreningens utveckling framåt tillsammans med
medlemmarna
• Ansöker om bidrag till föreningen
• Tar fram och förvaltar föreningens årshjul
• Ansvarar över att styrdokument underhålls och uppdateras
• Har kontinuerliga styrelse- och arbetsmöten
• Tar hand om föreningens räkenskaper och på ett ansvarsfullt sätt
• Deltar och nätverkar på träffar arrangerade av Medelpads FF och liknande
• Sammankallar till årsmöten
• Deltar på föräldramöten i de lag man representerar

Föreningen anordnar årligen aktiviteter där
medlemmar förväntas medverka i:
• Kick in och kick-out av Gumsekullen på vår och höst

* Alla lagen får var sin arbetsuppgift
*Vet du med dig att du kan bidra med något som behövs eller fattas, gäller

året om, tveka inte. Ta hjälp av andra om så behövs
*Vi äter något gott, grillar eller liknande

• Försäljning av Sportlotter, 4 stycken per spelare. Försäljningsperiod april/maj
• Försäljning av Restaurangchansen, minst 2 stycken per spelare.
Beställningarna tas in under maj/juni och försäljningen sker under
augusti/september
• Försäljning av toalett- och hushållspapper en gång på våren och en gång på
hösten, minst 5 balar per spelare
• Andra typer av försäljning som lagen själva väljer att göra
• Kioskförsäljning i samband med matcher
• Föräldramöten
• Årsmöten

Väl mött önskar Njurunda IK!


