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Klubbhandbok – Så här arbetar vi
2019 – 2020

Teamåkningens historia
1956 startas det första teamet i USA av Dr. Richard Porter, teamet är ett av USA:s främsta, Hockettes.
1976 första officiella tävlingen i synkroniserad konståkning hölls på samma plats.
1985 startades Team Surprise, världens främst meriterade team, i Landvetters Konståkningsklubb av
huvudtränare Andrea Dohany.
1989 första internationella tävlingen ägde rum i Mölndal i Sverige med deltagande lag från sju olika länder.
1993 blev Team Surprise utsett till svenskt landslag.
1996 vann Team Surprise världens första “World challange cup” i teamåkning.
2000 hölls de första Världsmästerskapen i Minneapolis, USA. 1:a Team Surprise.
2002 VM i Rouen blev deltagarrekord med 19 nationer och totalt 24 team.
2005 arrangerades VM i Göteborg, guld på hemmaplan till Team Surprise.
2009 var teamåkning för första gången officiell gren i Vinteruniversiaden, de olympiska spelen för akademiker, i
Harbin, Kina. Segrare Team Surprise.
2012 senast Sverige tog guld.
2018 vid VM i Stockholm tog Sverige en silvermedalj.

Klubbhandbok GKK Synchro 191027 v1.0 docx

VERKSAMHETSIDÉ ..................................................................3
SYFTESFÖRKLARING FÖR VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN......................................................3

STYRANDE PRINCIPER............................................................5
LAGUPPSTÄLLNING................................................................................................................................5
VÄRDEGRUNDSARBETE ........................................................................................................................6
ÅKARAVGIFT.............................................................................................................................................6
KLÄDER OCH UTRUSTNING.................................................................................................................7
HUVUDSKYDD OCH HALSSKYDD (enligt årsmöte 2019) ............................................................8

ORGANISATION, ROLLER OCH ANSVAR ...................................9
VI GÖR DET BRA TILLSAMMANS........................................................................................................9
Styrelse.......................................................................................................................................................9
Lagledare...................................................................................................................................................9
Lagkapten .............................................................................................................................................. 10
Tränare .................................................................................................................................................... 10
Trainee .................................................................................................................................................... 10
Hjälptränare skridskoskolan ............................................................................................................. 11
Medlemmar ........................................................................................................................................... 11
Isvakt ....................................................................................................................................................... 11
Övriga roller .......................................................................................................................................... 11

BILAGOR .............................................................................. 13
Styrelsearbete året runt ..................................................................................................................... 13
Ekonomi.................................................................................................................................................. 13
Åkarkontrakt.......................................................................................................................................... 13
Tränararvoden ...................................................................................................................................... 13
Grafisk profil .......................................................................................................................................... 13
GDPR ....................................................................................................................................................... 13
Sponsring ............................................................................................................................................... 13
Inloggning ............................................................................................................................................. 13

Klubbhandbok GKK Synchro 191027 v1.0 docx

VERKSAMHETSIDÉ
Föreningen skall bedriva Konståkning.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:
•
•

arbeta för att öka intresse för synkroniserad konståkning som sport i Sverige.
ge barn och ungdomar möjlighet att genom konståkning få ett ökat umgänge, bättre fysik
och möjlighet att mentalt utmana sig själva.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
Föreningen verkar huvudsakligen inom följande verksamhetsområden.
•
•
•
•

Skridskoskola för barn och vuxna
Synkroniserad konståkning, alla åldrar
Testträning upp till B4
Singelträning för synkroåkare

SYFTESFÖRKLARING FÖR VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN
Föreningen strävar efter att ha lag i samtliga tävlingsklasser, där varje lag bärs upp av vår värdegrund
GLÄDJE GLÖD & GEMENSKAP men har olika prestationsmål.
Vi följer nationell strategi 2025 och rymmer både bredd och elit inom vår verksamhet. Åkare hos oss
vet vilka krav som gäller innevarande säsong och för framtiden och kan på så sätt tillsammans med
tränare planera sin satsning för att nå sina individuella mål. För någon åkare kan det betyda att hen
stannar i den grupp där hen vill vara medan en annan med mer elitinriktade ambitioner tränar extra
för att kvalificera sig för att nå nästa nivå. Sportens tävlingsklasser har tydligt uttalade krav som
åkare behöver klara för att kunna tävla i respektive klass. Vid auditions till våra lag utgör dessa krav
grund för uttagning.

Skridskoskola
Föreningen ska bedriva skridskoskola dels i syfte att introducera fler åkare till sporten och ha en
naturlig bas att rekrytera åkare från, dels med målet att ge ekonomiskt tillskott att användas till
föreningens övriga verksamhet. Skridskoskolan deltar i våra uppvisningar.
För att utveckla skridskoskolan behöver vi dels marknadsföra, dels skaffa oss mer istid till klubben
genom att höja våra åkares testnivåer.
Påverka Göteborgs konståkningsförbund (GKF) till att ändra reglerna för fördelning av is mellan
konståkningsklubbarna i distriktet.

Sidera
För vårt debutantlag Sidera är det övergripande målet att samtliga åkare skall vilja fortsätta till
Karisma, detta mål är överordnat enskilda tävlingars resultatmål. Lagledare och tränare fokuserar på
att man lär känna varandra inom laget och har roligt tillsammans.
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Att man hjälper varandra är en självklarhet, och också föräldrar spelar en viktig roll i lagets kultur och
involveras ofta i verksamheten.

Karisma
För Karisma gäller målet att alla åkare som antas till laget skall åka programmet i minst en tävling
under säsong. Resultatmål är att kvala till SM, med god balans mot RF:s definition av ungdomsidrott
där elitsatsning inte är tillämpbart och mot klubbens långsiktiga hållbarhetsmål att behålla och
utveckla varje ungdom så att hen både lockas av och är redo för elitsatsning som junior.

Convivium
Juniorerna Convivium är det lag där vår elitsatsning startar. Vid auditions hit ställs reella krav på
skridskoteknik, här är det höga krav på träningsnärvaro. Auditions sköts av tränare där åkaren ska
visa förutsättningar att klara de moment som ingår i tävlingsklassen.
Laget siktar mot Sverige topp 3 och suktar mot VM. Varje ny åkare som kommer in i laget får en
fadder bland åkarna som redan har erfarenhet i laget och klubben. Fadder utses i dialog mellan
lagledare, tränare och åkare.
Åkarna skriver åkarkontrakt per säsong där vi handskakar den insats som förväntas av åkaren,
förälder/vårdnadshavare och klubben samt säkrar ekonomin som krävs för säsongen.

Boomerang
Boomerang, vårt seniora elitlag, med klar ambition att delta på VM och placera sig topp 10.
Laget svetsar sig samman kring gemensam målbild tillsammans med tränare och lagledare. Varje ny
åkare som kommer in i laget får en fadder bland åkarna som redan har erfarenhet i laget och
klubben. Fadder utses i dialog mellan lagledare, tränare och åkare.
Åkarna skriver åkarkontrakt per säsong där vi handskakar den insats som förväntas av åkaren,
förälder/vårdnadshavare och klubben samt säkrar ekonomin som krävs för säsongen.

Online
Mixlaget Online är alternativet för ungdom till senior som vill träna för att det är kul och hälsosamt.
Laget åker en till två tävlingar per säsong.
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STYRANDE PRINCIPER
LAGUPPSTÄLLNING
Till varje lag utser tränare de åkare som har möjlighet att lära sig stegen och åka i rad under säsong.
Vid behov tas dialog med åkare om annat upplägg med tydlighet i vilket lag åkaren tillhör som
tävlingsåkare och vilket lag hen får träna extra med. Åkare kan i samråd med förälder/vårdnadshavare av tränare erbjudas träningsplats i lag med annan tävlingsklass för att åkaren ska utvecklas
optimalt och få nyttja sin potential.
Tränare förankrar varje individuellt upplägg med styrelsen som prissätter.
Det bästa för klubben är att samtliga åkare tränas för att ständigt förbättra sig utifrån sina egna
förutsättningar. Bland dem som tillhör ett tävlande lag finns därför inga generella reserver, utan alla
åkare har samma status. Under en tävlingsdag finns åkare med rollen reserv.

Träningsupplägg
Med fokus på att utveckla varje åkare, och i samklang med principen om att ingen är generell reserv i
något lag, har klubben en styrande princip för programträning.
Åkare som klarar flera platser roteras medan åkare som behöver utveckla sin förmåga får träna mer
på samma position.
På detta vis kan flera åkare också tävla på olika platser om så behövs. Viktigt att kommunicera till
laget varför man gör så.
Åkare som inte behärskar momenten tränar enligt individuell utvecklingsplan för att klara kraven.
Varje åkare förväntas visa sin ambition såväl i rad som när hen åker bredvid. Finns två tränare på
isen har en av dem fokus på dem som åker bredvid.

Uttagning till tävling
Dessa principer är viktiga för lagandan och hållbar utveckling. De visar att klubben erbjuder både
bredd och elit, samt svarar mot klubbens och Svenska konståkningsförbundets värdegrund, GLÄDJE,
GLÖD & GEMENSKAP

Sidera
Om laget består av färre än 16 åkare så åker samtliga åkare vid samtliga event och tävlingar. Skulle
laget bestå av fler än 16 åkare används närvaro som underlag för uttagning till tävling. Undantag kan
göras för någon som kommit in under säsongen och ännu inte hunnit lära sig programmet. Strävan
är dock att alla skall få åka, här utvecklas vi under lekfulla former.
Karisma
Karisma kan toppas till mästerskap som SM och LLT, men generellt gäller att alla som ingår i laget
skall få tävla så mycket som möjligt under säsong. Tränaren balanserar parametrar som närvaro och
kämparanda med att så klart matcha varje position med en åkare som klarar av just den platsen.
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Convivium och Boomerang
För Convivium och Boomerang toppas laguppställningen på tävlingar som ingår i uttagning till
mästerskap, SM OCH LLT. På övriga tävlingar roteras åkare in så att alla får tävla under säsongen.
Tränare skissar en plan för säsongens tävlingar och går igenom med laget under hösten allteftersom
programmet och kunskaperna blir mer klara. Planen justeras löpande under säsong och tränaren har
som ambition att informera laguppställning 2 veckor före varje tävling. Under dessa två veckor innan
tävling tränar de åkare som blivit uttagna att tävla, för att skapa stabilitet och trygghet i raderna.
Den eller de tävlingar en åkare står vid sidan, är en hen lika mycket en del i laget som när hen själv
åker.

VÄRDEGRUNDSARBETE
GKK Synchro verksamhet står för och genomsyras av värdegrunden, Glädje Glöd och Gemenskap.
Värdegrunden utgår från Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod hos åkare, tränare och
föräldrar/vårdnadshavare så att de fungerar som vägledning för verksamheten.
GKK Synchro arbetar därför med att utveckla sin värdegrund som utgår från svensk idrotts
värdegrund som omfattar följande hörnstenar: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet,
allas rätt att vara med samt rent spel.
Klubbens värdegrund utgår också från Svenska Konståkningsförbundets värdegrund som är
densamma.
Vi arbetar med kontinuerliga förbättringar för att skapa rätt förutsättningar och upprätthålla en
kultur där våra åkare är vår viktigaste tillgång och där alla medlemmar i klubben har möjlighet att
påverka i frågor som rör en själv.
Åkare, föräldrar/vårdnadshavare, styrelse, tränare och lagledare använder sig av de diskussionskort
som Svenska Konståkningsförbundet har utfärdat för att hålla dialogen levande. Olika grupperingar
gör detta med olika frekvens:
•
•
•
•

Styrelsen, månadsvis
Tränare, veckovis
Tränare + åkare, veckovis per lag
Lagledare + föräldrar/vårdnadshavare, 2ggr per termin

ÅKARAVGIFT
Basen för säsongsavgifter är följande:
•
•
•
•

Föreningen siktar mot nollresultat
Lagen siktar mot nollresultat var för sig
Skridskoskolan siktar på vinst
Säsongsavgift täcker från uppstart efter sommaruppehåll fram till nästa sommaruppehåll,
efter att verksamhetsåret förändrats genom årsmötesbeslut.
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För varje verksamhetstyp eller lag görs en aktivitetsplan som innehåller förväntad:
•
•
•
•
•

träningsmängd = is hyra
tränare = lönekostnad
läger, 1–3 helgläger med övernattning per lag.
tävlingskläder
tävlingar inklusive resor o boende, normalt 1 tävling i Stockholm per lag och 1–2 utomlands
för junior och senior

Utgifter prognos
Erfarenheten visar riktmärket en million kronor i utgifter för Convivium respektive Boomerang och
närmare femhundra tusen kronor för Karisma, medan Online och Sidera har betydligt färre
aktiviteter och därför summerar betydligt lägre. Utifrån denna utgiftsuppskattning sätts en
säsongsavgift beräknad på antalet åkare i laget.
Betalningsvillkor
Klubben erbjuder uppdelad betalning som en service. Säsongsavgiften gäller även om man slutar åka
tidigare än säsongsslut. Dock har klubben inte för avsikt att kräva in betalning längre än nödvändigt,
utan håller sig till att kräva ytterligare en månadsbetalning utöver den månad då
åkaren/föräldern/vårdnadshavaren säger upp sitt åkarkontrakt skriftligt. En månads uppsägningstid
gäller för att klubben som ideell förening ska ha utrymme att betala redan upplupna kostnader samt
styra om sin verksamhet framåt.
Fram till dess att styrelsen meddelar exakt säsongsavgift, gäller självkostnadspris och att man kan
avsluta sitt engagemang och slippa faktura från månaden efter sin sista träning.
När tävlingssäsongen är slut, ofta från april till juni, påbörjas en del jobb inför nästkommande säson g
och vi får ofta in nya åkare till klubben som börjar betala under denna period.
Prata med lagledare och styrelse om du har frågor angående aktuell budget.

KLÄDER OCH UTRUSTNING
Föreningen tillhandahåller viss klädsel och utrustning som skall användas endast när lagledare
informerar om det. Skall lämnas tillbaka i fint skick vid tävlingssäsongens slut. Dessa kläder och
utrustning är åkaren betalningsskyldig för i det fall de inte lämnas tillbaka i godtagbart skick. Vid
stöld, skall polisanmälan göras varvid betalningsskyldigheten utgår.
Paketet kan bestå av:
•
•
•
•
•
•
•

Ytterjacka
Varm fleecejacka, ej alla lag.
Tävlingsjacka, att ha utanpå tävlingsdress och till tävlingsträning mm.
Varm väst, ej alla lag.
Träningsklänning, till tävlingsdagar och särskilda träningar som förberedelse till tävling.
Skridskoväska
Klädgarderob, ej alla lag.
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Föreningen har en utvald kollektion träningskläder, varur varje åkare själv beställer sådana plagg
som man använder dagligen och svettas i, alltså sådant man inte gärna lämnar vidare till nästa. Varje
lag kan ha specifika önskemål och regler om vilka färger deras åkare ska köpa för att använda i sina
klädkoder på vanlig träning. Kollektionen finns på k-skate.se, även i butik, och innehåller bl.a.:
•
•
•
•

Tights
Linne
Långärmad träningströja
Träningsjacka

I samma web shop finns också extra profilkläder som både åkare och fans kan köpa från. Exempel
på kläder är mjukisbyxor, hoodie, vind byxor, mössa.
Tävlingsklänning/-ar tillhandahålls av föreningen, används endast till tävling. Åkarna står själva för
hårattiraljer och smink.
Självklart kan ett lag tex köpa linnen från Newbody och därmed generera kickback till laget. Vi
försöker dock hålla ihop färgvalen så att dubbelåkare slipper köpa olika kläder till de olika lagen.
Detaljer, uthämtning och inlämning tas med klubbens materialförvaltare/styrelsen.

HUVUDSKYDD OCH HALSSKYDD (enligt årsmöte 2019)
GKK Synchro förordar att halsskydd och huvudskydd används vid varje träning på is, samt att mjuk
hjälm används vid träning av lyft på både golv och is. Hjälmen kan bytas till huvudskydd när lyften är
stabila, vilket är en bedömning som görs i dialog mellan tränare och åkare.
Med flera olika åldrar och svårighetsgrader i föreningen anpassar vi regelverket mellan olika
grupper.
För majoriteten tävlingsåkare gäller att halsskydd och huvudskydd ska vara på innan man går på
isen. Tävlingsdag och på uppvisning, endast sådana dagar, kan man lämna skydden i väskan. Denna
strikta tolkning gäller oavsett ålder på åkare i följande lag:
-

Sidera
Karisma
Convivium

För barn i skridskoskolan gäller hjälm. När de är klara med märkestagning och står inför tävlingstest
som nästa milstolpe i sin utveckling, kan de efter samråd med tränare och förälder/vårdnadshavare
byta hjälm mot huvudskydd.
Myndiga åkare utanför de tre nämnda lagen använder halsskydd (obligatoriskt) vid synkroträning,
men tex skridskoskola för vuxna ställer inte krav på halsskydd så länge de håller sig till individuell
grundträning. I övrigt bedömer myndiga åkare själva hur de följer klubbens förordning.
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ORGANISATION, ROLLER och ANSVAR
VI GÖR DET BRA TILLSAMMANS
All verksamhet bygger på ett obligatoriskt föräldra/vårdnadshavare engagemang vilket tillsammans
med åkaravgift är en förutsättning för genomförande och utveckling av klubbens verksamhet.
Alla som verkar inom klubben välkomnas med frågor, synpunkter och förslag, och vi pratar i god ton
inom såväl som utanför klubbens regi oavsett dialogens innehåll.
Åkare och föräldrar uppmanas att föra dialog med tränare kring träningsupplägg och individuell
utveckling, samt med styrelsen vad gäller föreningens verksamhetsutveckling.
Styrelse

Styrelsen präglas av öppenhet och leder föreningens arbete under mandatperioden. För styrelsens
åligganden se klubbens stadgar och verksamhetsplan.
Styrelsen tillser särskilt att föreningens medlemmar är försäkrade för den verksamhet som bedrivs.
Styrelsen har en regelbunden kommunikation med tränare och lagledare. Även åkare uppmanas
kontakta styrelsen vid frågor eller funderingar.
Inom ramen för RF:s och SKF:s stadgar åligger det styrelsen särskilt att:
•
•
•
•
•
•

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
verkställa av årsmötet fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
ansvara för och förvalta föreningens medel,
tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §, och
förbereda årsmöte.

Styrelsen följer och är bärare av principerna i detta dokument.
Lagledare

Varje lag har en lagledare som ansvarar för nedanstående punkter. Det uppmanas att lagledare från
respektive lag träffas för att ta harmonisera arbetssätt och ta lärdom av varandra. Föreningen skall
erbjuda en plattform med information för att upprätthålla en kontinuitet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Peppa och stötta åkarna
Verka för att klubbens värdegrund, GLÄDJE GLÖD & GEMENSKAP upprätthålls på och utanför
isen
Upprätta namnlista med åkare och föräldrar (ICE, nödkontakt) samt upprätthåller lista
avseende allergier, mediciner och eventuella sjukdomar
Har tät kontakt med klubbens styrelse
Är med och utformar lagets budget och ser till att handla inom ramarna för fastställd budget
Skapa och förmedla isvaktsschema med instruktioner
Skapa och förmedla bemanningsschema inför funktionärsjobb
Koordinera försäljning och andra aktiviteter som ger klubben/laget intäkter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inköp av tex smink, tävlingsstrumpbyxor och strass
Koordinera tillverkningen av tävlingsklänningar
Dela ut klubbpaket till alla åkare, koordinerat med materialansvarig
Koordinera lagets val av träningskläder och hänvisa alla åkare till vald kollektion
Boka eventuella utlandsresor, läger och övernattningar inom budgetramarna
Anmäla till tävlingar, ha koll på tider, mat och fixa med allt utanför isen på tävlingar
Laget.se (träningskalender) och facebook uppdateras med nya medlemmar, enligt
plattformarnas ramverk
Uppdatera med aktuell information på facebook och www.laget.se
Brev med aktuell info skickas ut regelbundet till föräldrar, vårdnadshavare och åkare.
Hålla föräldramöte tillsammans med tränare och styrelse
Svarar på mejl från de andra lagen, förbundet och föräldrar/vårdnadshavare
Rollen som lagledare innebär att man är spindeln i nätet mellan tränare, åkare och
föräldrar/vårdnadshavare

Lagledare är en förebild och bärare av principerna i detta dokument.
Lagkapten

Varje lag har en till två lagkaptener. Hela laget är delaktigt i valet av lagkaptener. Delaktigheten kan
se olika ut mellan lagen men medbestämmande är en viktig demokratifråga som med fördel ges
utrymme här. Lagkaptener:
•
•
•
•
•
•
•

Föregår med gott exempel både på och utanför isen
Verkar för att klubbens värdegrund upprätthålls
Är kontaktyta mellan tränare och åkare
Är lätt att prata med
Kan vara bestämd
Tar extra ansvar på träning och tävling
Representerar laget utåt

Lagkapten är en förebild och bärare av principerna i detta dokument.
Tränare

Tränare rekryteras av styrelsen. Vid anställning/uppdrag tecknas skriftligt avtal med bilagd
arbetsbeskrivning.
Styrelsen ansvarar för och är arbetsgivare åt de tränare som är anställda av föreningen. Minst två
personer i styrelsen är kontaktpersoner vad gäller anställningsvillkoren och föreningens
verksamhetsupplägg. Detta för att säkerställa att tränaren/tränarna följer den verksamhetsplan som
årsmötet beslutat om samt är väl förtrogna med de regler och värderingar som finns i föreningen
och i den svenska idrottsrörelsen.
Tränare är en förebild och bärare av principerna i detta dokument.
Trainee

Trainee innebär att man går bredvid en av våra ordinarie tränare för ett av våra lag på ispass för att
få lära sig både i teori och praktik hur det fungerar att bygga program.
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Trainee är under utbildning på ispass och har inget ansvar för laget. Följande principer råder:

•
•
•
•
•
•

Trainee har möjlighet att gå stegutbildningarna om så önskas
En Trainee har lön enligt lönetrappan under ordinarie träning, max 3 timmar per vecka
Alla is timmar som trainee kan räknas till auskultation inför nästa utbildningsnivå
Vid läger får trainee ingen lön eller milersättning under lägerdagarna men klubben står för
kost och logi.
Vid internationella & nationella tävlingar gäller självkostnadspris på resan om man vill följa
med. Ingen lön utgår under tävlingsdagar/veckan.
Trainee är en förebild och bärare av principerna i detta dokument.

Hjälptränare skridskoskolan

Bland våra aktiva åkare utses hjälpare till skridskoskolan. Att hjälpa till är en självklarhet och
tävlande lag får del av eventuellt vinst som skolan inbringar.
Hjälptränare är en förebild och bärare av principerna i detta dokument.
Medlemmar

•
•
•
•

Styrelseledamöter får sitt medlemskap betalt av klubben under mandatperioden
Lagledare får sitt medlemskap betalt av klubben under sin arbetsperiod
Personer som inte åker skridskor kan vara stödmedlem, tex en förälder/vårdnadshavare som
vill ha rösträtt på föreningens årsmöte
Åkare måste vara medlemmar och betalar årsavgift för sitt medlemskap, gäller även
skridskoskolan

Medlemmar är en förebild och bärare av principerna i detta dokument.
Isvakt

Till is passen utses isvakt bland föräldrar av lagledarna. Isvakten har till uppgift att:
•
•
•
•

Samla in telefoner (vissa lag)
Efter förmåga ta hand om skadade åkare, försöka hålla dem varma på bänken ifall de
behöver vila en stund
Efter huvudkontakt med is (med eller utan huvudskydd) hålla åkaren still i horisontell
ställning i minst 15 minuter, under uppsikt, såvida isvakten inte har sjukvårdsutbildning och
faktiskt kan avgöra hälsostatus på åkaren
Stanna tills siste åkare har blivit hämtad eller själv gått iväg till busshållplats etc

Isvakten är en förebild och bärare av principerna i detta dokument.
Övriga roller

Rekommenderat är att utse personer som ansvarar för följande områden:
o

o

IT & Hemsida / Sociala medier
▪ Kontakt med leverantör
▪ Uppdatering hemsidan (Idrott online)
Kommunikation, styrelsemötet utser ansvarig per möte och/eller ämne
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▪
▪

o

o

o

Information till lagledare
Bollplank tränare – styrelse
▪ Info ut på föreningens officiella sidor och på sociala medier
Materialförvaltare
▪ Ansvarar för klubbens kläder och utrustning samt utdelning/insamling av dessa
under säsongen.
Sponsoransvarig
▪ Leder grupp bestående av föräldrar från samtliga synkrolag
▪ Fokuserar på större paketerbjudanden för företag som gynnar hela föreningen
Utbildningsansvarig
▪ Bevakar SKF:s och GKF:s utbud av utbildningar
▪ Ser över tränarnas behov av utbildning
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BILAGOR
Styrelsearbete året runt

Se dokument GKK Synchro Årshjul
Ekonomi

Se separata filer under mappen Ekonomi. Föreningen har EN ekonomi med principen att göra
nollresultat över varje verksamhetsår. Styrelsen kan fatta beslut om enskilda avsteg från denna
princip och redovisar sådana senast vid årsmötet.
Kassör, tränare och lagledare upprättar budget per lag och styrelsen fastställer efter att ha jämkat
totalen mot övriga kostnader i föreningen. Därefter har tränare och lagledare mandat att agera
utifrån budget, med eventuella ej godkända aktiviteter särskilt markerade. Ej godkända aktiviteter
och nya aktiviteter som kostar pengar stäms av med styrelse för beslut.
Åkarkontrakt

Åkare/förälder/vårdnadshavare i framför allt Convivium och Boomerang skriver på åkarkontrakt,
som kvitto på att de avser att stanna hela säsongen och att de förbinder sig att betala sin avgift. Se
separat dokument .
Tränararvoden

Klubben tillämpar en lönetrappa som följer utbildningsgrad. Annan ersättningsnivå kan beslutas
mellan styrelse och enskild tränare/trainee.
Se separat dokument för aktuell information om tränare och ersättningar.
Grafisk profil

Se separat dokument.
GDPR

Integritetspolicy i separat dokument. Även GDPR-lapp för påskrift av åkare/förälder/vårdnadshavare
finns i separat dokument.
Sponsring

Sponsorhuset, Bingoalliansen har föreningens firmatecknare som kontaktperson.
Sponsorpaket är framtagna i första version och kan erbjudas intressanta företag.
Se separata dokument.
Inloggning

Se separat dokument
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