Riktlinjer för BIK
Dokumentet ska vara till en grund för alla våra tränare, aktiva och föräldrar inom BIK. Vi är
en klubb hela vägen från fotbollslek till representationslag
Varje år innan säsongen startar ska man tillsammans gå igenom dokumentet.
Grunden till detta är att vi inom Brämhults IK vill att alla ska bli respekterade och att man ska
tycka det är roligt att spela fotboll i BIK. I vår värdegrund ligger respekt för alla människor
oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder m m.
Som spelare, tränare och förälder ska man veta hur man uppträder mot varandra.
Alla lag i BIK ska klart och tydligt gå igenom regler och rutiner kring laget när det gäller
träning, match, cuper m m. Detta görs vid det årliga föräldramötet i respektive lag. Där ska
även varje lag se ut en representant till vårt föräldraråd.
Representanternas namn och telefonnummer ska sedan delges till Martina eller Malin, se
nedan, som är ansvariga för föräldrarådet inom BIK.
När sedan kioskverksamheten och ev jippon drar igång och vi behöver representanter till
föräldrarådet så är det enklare när man vet vilken person per lag man ska få tag i.
Vid Brämhults IK:s årsmöte 2014 beslöts att all form av användning av Brämhults IK:s
logotype/klubbmärke skall godkännas av styrelsen

Ungdomsrådet:

Martina Granefelt
Malin Ljung Svensson

0707-673752
0736-75 91 03

 Bredd förening.


Ambitionen är att varje vår och höst träffa alla tränare för att stämma av och eventuellt
tillföra nyheter som kommit upp för att sen framföra till styrelsen som är ytterst
ansvarig för att uppdatera policydokumentet.



När man kommer som ny till BIK ska varje ledare kunna redogöra och informera om
vad vår klubb har för policy.



Utbyte mellan lagen ska i första hand ske underifrån och inte på bekostnad av
ordinarie lags spelare.



Träningstider på BIK sätts av kansliet utefter tränarnas önskemål i största mån

Att vara Ledare i BIK:


Ha goda kunskaper i ledarskap samt vara en god förebild.



Kunskap i vad föreningen har för policy



Alla spelare ska beredas lika mycket plats på träning och match



HLR



Kommunikativt ledarskap mot föräldrar



Hålla i ett föräldramöte inför varje säsong.

Att vara förälder i BIK:


Betala medlemsavgift till klubben samt träningsavgifter



Om möjligt, hjälpa till att köra till matcher och cuper



Hjälpa till med kioskverksamhet



Ta del av lagets riktlinjer vad gäller regler inom respektive lag.



Närvara på föräldramöte



Att se till att barnen kommer i tid till träningar och matcher



Alla barn skall ha vattenflaska och benskydd



Vid eventuella tveksamheter, missförhållanden inom laget kontakta ledare inom laget
omgående t ex om barn som känner sig utanför



Att vid matcher uppträda på ett föredömligt sätt gentemot funktionärer och andra
inblandade

Tränarkontrakt:


Att komma i tid och väl förberedd inför träningen



Att skapa förtroende till föräldrarna i laget



Ledarskapet ska vara samspelt och tydligt inom laget



Regler inom laget ska vara tydliga för alla inom laget



Se till att alla blir sedda inom laget



Ha kunskap i SportAdmin (vårt rapporteringsprogram)



Minimera riskerna för föräldraintriger och ryktesspridning.



Viktigt med återkoppling efter föräldramöte till ungdomsrådet via mail



Att vilja jobba med sin egen kompetens inom VFF fotbollsutbildningar



Se till att jobba på sitt ledarskap och att alltid vara en god förebild



Ha kunskap om föreningens policy



Alla spelare ska beredas i största möjliga mån lika plats så väl på match och träning.



HLR



Kommunikativt ledarskap mot föräldrar



Hålla i ett föräldramöte in för varje säsong som ska protokollföras

