IF ÄLGARNA

POLICYPROGRAM

IF Älgarna
En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på
ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar
bara med fotboll på våran hemma arena Ängevallen.

ÖVERGRIPANDE MÅL.
Föreningen skall ha ett ungdomslag i varje åldersgrupp
Föreningen skall ha ett seniorlag både på dam och herr sidan
Föreningen skall ha en sund ekonomi som ej baseras på lånade pengar.
Engagemang inom föreningen skall bygga på en känsla för föreningen och på eget
intresse av att verka inom föreningen.
Föreningen skall aktivt samarbeta med andra
föreningar i distriktet.

STYRELSENS ANSVAR
Ansvara för föreningens mål och inriktning
Ansvara för föreningens ekonomi samt ta alla
ekonomiska beslut
Arbetsgivaransvar för de anställda
Ansvara för kringarrangemang i samband med cuper och hemmamatcher
Ansvara för information till spelare, tränare och föräldrar
Marknadsföra föreningen i alla sammanhang

Policyprogram Ekonomi

Grundförutsättningar
Styrelsen tar alla ekonomiska beslut.
Information skall delges styrelsen vid alla händelser som gäller ekonomi. Till exempel
olika arbeten som lag utför i föreningens namn.
Ekonomiska arbeten inom ramen för enskilda och sponsorverksamhet skall alltid
hanteras av styrelsen
Kostnadsersättningar:
Föreningen svara för anmälningsavgiften för deltagande i DM utomhus per lag och
säsong.
För deltagande i cuper beslutas vid varje enskilt fall av styrelsen utifrån den
ekonomiska situationen i föreningen.
Ekonomiska aktiviteter:
Spelare skall medverka i av styrelsen beslutad aktivitet.
Vissa aktiviteter är föreningsgemensamma. Vid dessa går inkomsterna till den
gemensamma föreningskassan

Policyprogram Spelare
Våra spelare skall:
Delta i träningar och matcher.
Visa god kamratskap och visa glädje både på träning och match.
Meddela respektive tränare i god tid då man uteblir från träning och match.
Delta i de av föreningen anordnande aktiviteter.
Vara ute i god tid till träning och matcher och ha rätt utrustning med sig.
Vid matcher använda den av föreningen bestämda matchdräkten.
Använda föreningens kläder med Älga emblemet föredömligt

Tävlingsmässiga mål
Utbilda våra tränare så att träningsinnehållet håller en hög social och idrottslig
kvalitet.
Seniorlagen skall spela i så hög serienivå som ekonomi och spelar material tillåter.
Sociala mål
Våra ledare och ungdomar uppträder som föredömen i samband med träningar,
seriematcher, turneringar och liknande
Ungdomarna får lära sig att visa hänsyn och ödmjukhet
Ungdomarna utvecklas till goda kamrater.
Alla har ett ansvar i de av föreningens anordnande aktiviteter.
I föreningen visar vi kamratskap på och utanför planen och tar hand om varandra
Avvara från Alkohol & Droger när man representerar föreningen

Policyprogram Tränare
Våra tränare ska:
Hålla sig ajour med styrelsens beslut avseende verksamhet och ekonomiska frågor.
Uppträda som föredömen i samband med turneringar, seriematcher, träningar och
liknande.
Ansvara för planering och genomförande av träningar och matcher.
Delta i av föreningen anordnade utbildningar och informationsmöten.
Marknadsföra föreningen i alla sammanhang.
Uppmuntra spelare att delta i aktiviteter som anordnas av föreningen.
Bidra till att verksamheten är rolig.
För tränarrepresentanten till ungdomslagen gäller ett särskilt ansvar att anordna
regelbundna träffar med lagets ledare och föräldrar

Policyprogram Föräldrar:
Till föräldrarna på läktaren....
Du har valt att följa din son eller dotter på fotbollsmatch. Ett mycket bra val.
Matcherna är ofta en höjdpunkt för unga spelare och föräldrarna på läktaren kan
bidra med en god inramning. Du kan uppmuntra till ”fotboll med stil” genom att vara
en god förebild och på ett mycket positivt sätt stötta de unga spelarna. Var med och
gör matchen till en fin upplevelse för alla genom att följa regler för ett sunt
fotbollsförnuft.
Före match:
Var avslappnad och lugn. Hjälp till att lugna nervösa spelare.
Gläd dig åt matchen. Det skall bli skoj att uppleva inlevelsen och glädjen på plan.
Under match:
Delta aktivt med hejarop och applåder. Applådera även motståndarnas goda
prestationer.
Stötta laget inte enbart den egna sonen.
Undvik negativa tillrop till domaren även om ni är oeniga i bedömningen. Tänk på att
du är en förebild till din son/dotter.
Ledarskapet utgörs av de ledare som finns i laget inte föräldern
Efter match:
Spelare som gjort sitt bästa förtjänar alltid beröm oavsett hur matchen slutade.
Ta både vinst och förlust med förnuft.
Fråga gärna om det var roligt och spännande att spela. Då undviker du onödig
fokusering kring resultatet.

