Checklista för administratören
Detta är en checklista om berör administratören som sköter info och kommunikation i gruppen
Att göra löpande
•
•
•

•
•

•

•

Se till att gruppens flik på hemsidan är uppdaterad med aktuell information, träningstider,
terminsplanering och vilka som är ledare mm
Se till att hålla en uppdataterad kontaktlista till alla föräldrar i Sport Admin. Det görs i samarbete med
kansli.
Lägga upp aktiviteter i SportAdmin vid varje terminstart för att kunna rapportera närvaron, perioder
som rapporteras är 1 jan – 30 juni och 1 juli – 31 dec. Tänk på att alla aktiviteter kan vi föra närvaro
på och få bidrag för, träning, tävling, läger, sociala aktiviteter, funktionärsuppdrag allt vi gör
tillsammans med minst tre barn och en ledare!
Kommunicera med övriga ledare i gruppen om vilken information ni behöver skicka ut till föräldrar och
aktiva om avvikande aktiviteter såsom tävlingar, inställd träningar mm.
När det kommer ”Ledar Nytt” från kansliet, bedöm om det är information i den som föräldrarna
behöver få del av, vi brukar be er skicka vidare. Ledar Nytt som skickas publiceras under fliken
”Ledare” på Hemsidan
Se tillsammans med tränarna till att det blir ett föräldramöte i samband med terminsstart och ev
avslutningsaktivitet vid terminsavslutningar, ta gärna hjälp av föräldrar i gruppen till
avslutningsaktiviteter
Inför terminstart inventera gruppen hur många barn som vill fortsätta så att vi vet om vi kan fylla på
med fler barn

När det börjar ett nytt barn i gruppen
•
•
•
•
•

•
•

Informera om dag och tid gruppen tränar.
Informera om gruppens kalendarium och gruppens flik på hemsidan.
Informera om vår policy kring mobbing och trakasserier, den finns att läsa på hemsidan under
”Policydokument” - ”Trygg förening”.
Berätta att klubbkläder kan köpas på vår webshop via Intersport. Man kommer till shopen via vår
hemsida under fliken ”kläder”.
Fråga om föräldrarna har något emot att barnet är med på bild på hemsidan. Be dem att fylla i
”tillstånd för fotografering”. Finns som pdf under fliken Tränare/Ledare under rubriken Administratör
på hemsidan. Där finns även en länk till ett formulär om man vill fylla i digitalt. Svaren på tillståndet
noteras i resp aktivs medlemskort.
Fråga om det är något vi bör känna till om barnet, till exempel allergier, om barnet behöver särskilt
stöd av något slag.
Kom ihåg att hälsa dem välkomna till klubben och till er grupp!

Funktionärsuppdragen
•

Se till att informera i god tid vilka uppdrag som gäller för året. Arrangemangskalender och länkar till
anmälningsformulären för att vara funktionär finns under fliken Arrangemang på hemsidan. .
Planering för kommande års funktionärsuppdrag sker under hösten och den publiceras då på
hemsidan under fliken Arrangemang. Man kan alltså skriva in i sin kalender i mycket god tid när ens
funktionärsuppdrag infaller.

Förslag på utskick som ni kan göra till nya barn/föräldrar.
Hej
Välkommen till IFK Lidingö Friidrott och grupp xx x. Här kommer lite info om just vår träningsgrupp
Gruppen tränar på xxxdagar kl xx:xx-xx:xx på Lidingövallen eller i xxxx gymnastikhall under
inomhusperioden. Vi tränar inomhus mellan ca 15 oktober till ca 15 april. Övrig tid tränar vi utomhus
med uppehåll gör skolloven.
Nedan ser du gruppens kalendarium.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
På vår hemsida www.lidingofri.se finns mycket bra att läsa, vi försöker lägga upp aktuell information
om gruppen på vår egen flik under vår egen flik på hemsidan. Något vi vill göra er extra
uppmärksamma på är vårt ständiga arbete med att leva upptill vår värdegrund. Värdegrund och vår
policy kring mobbing och trakasserier finns att läsa under ”Policydokument” - ”Trygg förening”. Läs
gärna dessa dokument!
Klubben vill även ha ert godkännande att vi får använda eventuella fotografier på ditt barn på vår
hemsida. Ibland hamnar barnen på bild i olika sammanhang till exempel en gruppaktivitet eller en
tävling, det är då roligt att kunna använda bilderna på vår hemsida som är välbesökt och fylld med
mycket nyheter och information. Formulär eller blankett hittar du på hemsidan under fliken
tränare/ledare under rubriken Administratör
En annan mycket viktig del av att var medlem i klubben är våra funktionärsuppdrag.
Klubben har ett antal arrangemang vi genomför, dels egna såsom KM på Lidingövallen, Luciaspelen i
Sätrahallen men även Lidingöloppets arrangemang. Dessa arrangemang är grunden för vår stabila
ekonomi och att vi kan hålla låga avgifter. Alla medlemmar förväntas ställa upp på 2-3 arrangemang
per år, antal beroende på vilken åldersgrupp man tillhör.
Vår grupp har under detta år Lidingöloppet xx sept och xxxxx som funktionärsuppdrag. Skriv in
dessa i kalendern redan nu, vi kommer med mer info om tider när det närmar sig!
Till sist, är det något vi ledare i gruppen behöver känna till om ditt barn? Tillexempel allergier eller
något annat.
Varmt välkomna till IFK Lidingö Friidrott!
Hälsningar ledare i grupp xxxx

