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INFORMATION
FUNKTIONÄRER
För att kunna erbjuda våra barn och ungdomar i Kongahälla AIK en bra verksamhet är vi beroende av
att föräldrar till de aktiva hjälper till vid olika aktiviteter som arrangeras av klubben. Dels ger dessa
aktiviteter möjligheter för våra barn och ungdomar att tävla på hemmaplan och dels ger de klubben
intäkter. Intäkterna går tillbaks in i klubbens verksamhet för att finansiera hyra av
träningsanläggningar, anmälningsavgifter, utrustning, träningsläger, kläder mm. Förutom den klubb tshirt från Adidas som alla får när de börjar i KAIK subventionerar vi tränings- och tävlingskläder så de
aktiva endast betalar ca 50% av inköpspriset.
Vi har delat in våra aktiviteter i 3 kategorier, Klubbgemensamma, gruppgemensamma och individuella
aktiviteter.

Klubbgemensamma aktiviteter
Är de arrangemang klubben arrangerar eller är medarrangörer i.
Vid dessa tillfällen krävs att föräldrar till de aktiva ställer upp som funktionärer enligt följande:
• 7-9 år (födda 09-11) vid minst 2 tillfällen/aktiv.
• 10 år-äldre (födda 08 eller tidigare) vid minst 3 tillfällen/aktiv.
• alternativt 4 tillfällen/familj.
• Anmälan görs på klubbens hemsida under fliken ”Funktionärer”.
För att underlätta planeringen skall anmälan göras senast 1/4-2018.
De som då inte angivet vika arrangemang de kan delta i kommer tilldelas uppdrag utifrån var det finns
behov.
Anmälan till respektive arrangemang stängs då behovet är uppfyllt. För att få så stor valfrihet som
möjligt rekommenderas därför en tidig anmälan.

Gruppgemensamma aktiviteter
Är aktiviteter man beslutat om att genomföra inom en träningsgrupp för att skapa sig en extra budget
att använda till aktiviteter som inte klubben betalar.
Gruppen beslutar själva vad pengarna skall användas till inom ramen för klubbens verksamhet och
policy.

Individuella aktiviteter
För närvarande har vi New Body försäljning en gång/år. Detta är en helt frivillig aktivitet och allt
överskott sätts av till den aktive som tjänat in pengarna. Pengarna går att använda till kostnader för
t.ex. träningsläger eller kläder som inte klubben betalar. Summan kan inte kvitteras ut i pengar.
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