Syfte med detta dokument:
Östervåla Idrottsförening, vidare kallad ÖIF är en ideell förening sedan 1926 driver sin
verksamhet enligt Idrottsrörelsens verksamhetsidé att ”idrott är fysisk aktivitet som vi utför
för att prestera mera, ha roligt och må bra” samt att ”idrott består av träning, lek, tävling och
uppvisning”.
För att driva en stor föreningsverksamhet på ideellbasis krävs tydliga ansvarsroller, en tydlig
beslutsstruktur och en tydlig kommunikationsstrategi.
Syften med detta dokument är att förtydliga just detta så att alla vet vilken förväntan som
finns för respektive roll.
Med benämningen ”spelare” jämförs även aktiv person, med ”laget” jämförs även grupp och
”säsong” jämförs även termin
Dokumentet kan uppdateras och justeras av huvudstyrelsen vid behov.

ÖSTERVÅLA IF ORGANISATION
Huvudstyrelses sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som
behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden
t o m nästkommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot
har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till
befattning inom styrelsen.
Huvudstyrelsens åliggande
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för Riksförbunden samt Sektionsförbunden och dess
stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas
intressen.
Det åligger 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
Tillsätta revisorernas räkenskaper mm enligt §24 i föreningens stadgar
Förbereda årsmötet

Ordförande
Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningens bindande regler och
besluts efterlevs. Har ordförande förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandes ställe.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats
ankommer nedan angivna uppgifter på sekreterare och kassör.
Sekreterare







Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
Se till att föreningens handlingar hålls ordnande och förvaras på ett betryggande sätt
samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras
Se till att fattade beslut har verkställts
Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.
Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassör




Föra medlemsförteckning och se till att medlemmar betalar beslutade avgifter till
föreningen
Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl
Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens
räkenskaper

Sektionsstyrelser
Utöver Huvudsektionen i ÖIF finns 5 underliggande sektionsstyrelser. Festsektionens arbete skiljer sig
till vissa delar från övriga sektioners arbete under året då de deras uppdrag är att driva evenemang
vid folkparken Skogsvallen under föreningens namn och inte verkar för aktiva medlemmar.

Sektionsstyrelsens åliggande





















Ansvarar för att namn och kontaktuppgifter på styrelsen tydligt framgår på ÖIF hemsida
Varje sektionsstyrelse skall utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och en
ekonomiansvarig.
Varje sektionsstyrelse kan dessutom utse och delegera andra uppdrag inom sektionen t ex
tävlingsansvarig, skidspårsansvarig, ungdomsansvarig, kioskansvarig, materialansvarig m fl
Ansvarar för att lag blir anmälda inför kommande säsong
Ansvarar för årlig inventering av utrustning och material
Ansvarar för att inventera spelarunderlag inför kommande säsong
Skall verka för gott samarbete med övriga sektioner. Vi är EN förening.
Skall verka för att skapa goda relationer med samverkande föreningar
Ansvarar för att se till att varje lag har en fastställd ledargrupp innan säsong
Ansvara för att förmedla utbildning till ledare för utveckling och motivation
Arbetar proaktivt med att rekrytera in nya aktiva till föreningen
Ansvarar för att sektionsmöten protokollförs och beslut delges huvudstyrelsen.
Ansvarar för att upprätta och följa ett årshjul för att sprida sina uppgifter över året.
Ansvarar för att skriva verksamhetsberättelse i god tid innan årsmötet
Ansvarar för att upprätta budget för underhåll för kommande år i god tid innan årsmötet
Ansvara för att förvalta sina anläggningar
Ansvarar för att hålla ledargrupperna välinformerade och uppdaterade löpande
Ansvarar för att se att kompetens finns inom t ex TSM, FOGIS inom lagen
Ansvara för att det finns en fungerande struktur gällande domare
Ansvara för inspirationstillfällen t ex målvaktsträning, gästtränare från seniorerna,
förbundsbesök osv

Kommunikation med Huvudstyrelsen eller Sektionsstyrelserna
Styrelsernas främsta uppgift är att företräda medlemmarna i ÖIF. Det är viktigt att information
kommer ut till medlemmarna men naturligtvis lika viktigt att styrelserna får information om saker
som fungerar bra/inte fungerar.
Vill lagen/ledarna eller spelarna att styrelsen ska ta upp en fråga så skall frågan mailas in till någon i
styrelsen från lagledaren i respektive lag. Vill man komma till ett styrelsemöte och presentera en
fråga för någon styrelse går detta naturligtvis bra om man meddelar innan styrelsemötet.
Som stöd i sina verksamheter har ÖIF ett eget Kansli med anställd personal uppe i Östervålas
sporthall samt ideella ismakare som har sin samlingslokal uppe i Lundahallen.
Det är till Kansliet som den mesta informationen förmedlas från förbunden och andra föreningar och
denna information skall då vidarebefordras till respektive sektion och sedan vidare.
En bild över hur kommunikationen bör gå:

Kansliets åliggande
Kansliet består idag av 3 tjänster.




En administrativ tjänst på 80 % nedan kallad Kanslipersonal 1
En administrativ tjänst på 50 % nedan kallad Kanslipersonal 2.
En vaktmästartjänst.

BLOCK 1 - Kanslipersonal 1 med gemensamt ansvar med ordförande










Fakturering
Bistå styrelsen som hjälp för fakturering av medlemsavgifter
Leverantörsreskontra
Löpande bokföring
Löneadministration inkl Collectum, Fora & Alecta
Skatteinbetalningar inkl reklamskatt
Rekvirera lönebidrag
Deklaration
Försäkringar

BLOCK 2 Kanslipersonal 1 och 2 gemensamt





















TSM och FOGIS – lagtillsättningar, övergångar, nya spelare, matchsättning mm
Svara på frågor från medlemmar samt på inkommande mail och telefon med god servicenivå.
Bemanna kansliet under uppsatta öppettider
Inför varje säsong delta på respektive sektions uppstartsmöte för att presentera sig själva
samt berätta om kansliets uppdrag i föreningen inför sektion och ledargrupperna
Ansvarig för redovisning av olika lotter och spel
Stöd till styrelse att på uppdrag söka olika bidrag
Stöd till ÖKK för aktivering av brickor
Ansvarar för att underhålla medlemsregistret
Ansvara för att personuppgifter skyddas hanteras enligt GDPR
Ansvara för ansökan av LOK-stöd
Ansvara för att alla ledare årligen lämnat in intyg från brottsregistret
Ansvara för upprättande av nyckelförteckning
Räkna kioskkassor för fotbollen
Vara kontaktperson för uthyrningen av föreningens lokaler
Vara kontaktperson vid lägerbokningar vilket innebär jour, nycklar, bokningar,
inhandling/beställning av mat samt bokning av lokaler
Kontaktperson för Fotbollsskolan
Ansvara för föreningens bil
Vid behov byta och förnya skyltar runt området
Ansvara för att hålla hemsidan uppdaterad i alla delar utom sektionernas egna sidor.
Ansvara för inköp av kläder material till föreningen

Vaktmästartjänst








Gräsvård – klippning, ristning & trimning
Grovstädning i omklädningsrum
Se till att städförråd hålls rena och material fylls på
På avrop hjälpa till uppe vid Skogsvallen med div översyn
Snöskottning
Lättare underhåll av lokalerna
Hålla ordning och reda, tömma soptunnor mm

Ismakarnas åliggande
8 grupper som ansvarar på ett rullande schema att:





Köra ismaskin vid träning och match
Isvård
Löpande underhåll av ishall
Underhåll av ismaskinen

Ideella krafter
Alla klubbens ledargrupper, ismakare, sektioner och kioskansvariga m fl är oerhört viktigt tillgång för
föreningen då allt arbete utförs på ideell basis och ställer stora krav på egen lämplighet. Dessa ideella
krafter skall på de vis det är möjligt att uppmärksammas i positiv anda.
Varje sektion har här ett ansvar gentemot sina ledargrupper, stödfunktioner men även medlemmar,
föräldrar och spelare delar detta ansvar att arbeta för en god stämning och uppmuntran till fortsatt
engagemang.
Ledare i ÖIF skall eftersträva:









Att arbeta för föreningskänsla vi är ”EN förening”
Vara ödmjuka, rättvisa och öppna för kritik
Sprida och inspirera till glädje, engagemang och delaktighet
Vara positiv inställd till träningar och matcher
Vara disciplinerade.
Hålla ordning och reda på personliga samt förenings saker
Verka för ett gott samarbete med övriga ledare, spelare och domare
Ledare har sin roll inom ÖIF för föreningen, spelarnas skull ej sin egen.

Olika roller inom ledargrupperna
Varje ledargrupp bör organisera sig i olika roller där varje roll har sin arbetsbeskrivning: Sen är det
upp till varje ledargrupp att själva hitta sitt arbetssätt men gemensamt se till att alla roller uppfylls.
En ledargrupp bör bestå av:





3 - 4 tränare varav minst 1 skall utses till huvudtränare
2 lagledare
2 materialansvarig
1 lagrepresentant till sektionen

Tränare







Genom stöd från föreningen utbilda spelare, barn, juniorer samt seniorer
Att föregå med gott exempel och verka som en förebild
Att leda laget under träning och match
Delta i tränarmöten som initieras av ÖIF
Att se till föreningens långsiktiga verksamhetsidé går före det individuella laget.
Att arbeta för att stärka spelarnas självkänsla, självförtroende och idrottsutövande för att
därigenom även stärka laget.

Lagledare






















Är lagets kontaktpersoner mot respektive styrelse samt andra lag
Ansvarar för att upprätta visioner, rapporter för laget som önskas av styrelsen
Är ansvarig för att lagets arbetsuppgifter, som är beslutade av styrelsen fullföljs (ex arbete i
café, städschema, arbete på Skogsvallen, arbete under läger mm
Ansvara för att fördela arbetsscheman för egna matcher, läger mm
Ansvara för att anmäla till cuper
Ansvarar för att kalla spelare till matcher
Ansvarar för att kalla domare till lagets hemmamatcher
Ansvarar för att kalla motståndarlag till match och lämna viktig info
Ansvarar för att matchvärd finns som välkomnar bortalag
Ansvara för att boka buss, båt eller andra biljetter om detta är beviljat av sektionen
Ansvarfullt hantera gemensam lagkassa om sådan finns.
Meddela kansli om träning blir inställd för avbokning av hall eller plan.
Närvara vid de träffas som lagledarna kallas till
Ansvarar för att ha uppdaterade kontaktlistor så att all information riktad till lagets ledare,
spelare eller föräldrar förmedlas skyndsamt.
Är ansvarig för att respektive styrelse samt Kansliet har uppdaterade kontaktlistor
Ansvarar för att lagen/grupperna betalar sin säsongsavgift till ÖIF samt påminner om vikten
med att betala sitt medlemskap i ÖIF
Är ansvarig för att kommunicera detta dokument i samband med uppstart av en ny säsong
både för spelare och föräldrar i lagen och säkerställa att alla förstår sin roll
Ansvarar för att uppdatera information om egna laget på föreningens hemsida.
Ansvara för att godkännande finns att publicera foton på sociala medier, hemsida och annat
för egna laget
Ansvara för att kalla till föräldramöte inför varje säsong samt under säsong vid behov
Ansvara för att registrera närvaro av spelare och ledare och att underlag för aktivitetsstöd
lämnas in till Kansliet.

Materialansvarig:









Ansvarar och sköter lagets gemensamma material och utrustning
Ansvarar för god ordning i sliprum och att slipmaskinerna lämnas i gott skick
Slipar spelarnas och ledarnas skridskor
Vårdar all utrustning i och vid behov, tvättar, lagar
Ser till att lagets sjukvårdsmaterialväska är fylld
Utbildar spelarna i omvårdnad av den egna utrustningen
Håller ordning och reda i lagets förråd
Genomför de inköp av material och utrustning efter sektionsbeslut








Ansvarar för att laget efter säsong flyttar den gemensamma materielen och utrustningen till
annat förråd om detta behövs och städar gamla förrådet
Tvättar match och träningskläder efter varje säsong samt vid behov
Ser till att rätt utrustning finns på plats vid träningar och match såsom puckar, bollar,
gymnastikredskap, sjukvårdsmateriel etc.
Fyller på vattenflaskor och ser till att vatten finns tillgängligt under träning och match
Finns tillgänglig under träning och match
Ser till att lagen håller ordning och reda i omklädningsrummen och städar undan efter sig

Förälder
Som förälder eller vårdnadshavare har du en viktig roll i att uppmuntra och stötta ditt barn. ÖIF har
för avsikt att hålla ner deltagaravgifter för att möjliggöra utövande av fler.
Detta kräver ideella krafter och det ÖIF förväntar sig av dig som förälder/vårdnadshavare är:











Att du ställer upp som funktionär vid matcher, cuper och cafeteria
Att du hjälper ditt barn med att skapa goda rutiner kring idrott genom mat, sömn och
komma förberedd till träning eller match.
Att du är stöttande till tränarna. Har du synpunkter tar du upp detta med lagledaren.
Se till att ditt barn har utrustning som krävs för säkert utövande.
Meddela frånvaro i god tid så att tränarna kan planera
Att du uppträder som en förebild och inte pratat nedlåtande om domare eller motståndarlag
Att du deltar på funktionärsutbildning t ex FOGIS eller TSM om behov finns
Att du uppmuntrar och stöttar ditt barn och andra spelare i laget, i både med och motgång.
Belöna aldrig individuella prestationer när du är med i ett lag
Att du arbetar vid tilldelade arbetspass du blivit tilldelad t ex vid Skogsvallen, städdagar mm

Spelare

















Tar ansvar för att vara en god kamrat och en förebild för sina kompisar
Tar avstånd till all form av brottslighet t ex misshandel, stöld, förstörelse som är absolut
förbjudet och kommer leda till åtgärder från föreningen
Tar avstånd till all form av mobbning, drogmissbruk, rasistiska uttalanden eller
könsdiskriminering som är absolut förbjudet och leder till åtgärder från föreningen
Tar ansvar för att komma i tid till mina träningar och matcher
Meddelar förhinder till ledargruppen i god tid
Tar ansvarar för att mitt skolarbete sköts – det är min framtid.
Håll rent och snyggt efter mig inom föreningens lokaler
Håller en god kosthållning och god sömn vilket är nödvändiga för bra resultat
Tränar aldrig eller spelar match när jag är sjuk eller skadad
Är skyldig att rätta sig efter ledarens anvisning på match eller träning
Ansvarar för att utrustningen är i gott skick
Beträder aldrig isen utan hjälm eller när isen spolas. När maskinen är avstängd och portarna
stängda får du beträda isen.
Beträder inte gräsplan om markeringar om det finns.
Som aktiv är jag en ambassadör för föreningen och jag pratar inte illa om min förening
Tar ansvar för att ha ett gott uppförande, hälsa på varandra, tacka för mat eller hjälp.
Matchstraff eller avstängning som leder till böter utdömda av något förbundet betalas inte
av ÖIF, eftersom föreningen tar avstånd till dåligt uppförande.

