Lagförälder i Ravens Föräldrateam
Som lagförälder och medlem i Ravens Föräldrateam har du en viktig roll i klubben. Det är mycket tack
vare engagemanget från våra spelares föräldrar som vi kan driva en klubb över huvud taget. Vi är fullt
övertygade om att ju mer vi alla kan hjälpas åt, och ju starkare sammanhållning vi har, desto mer
attraktiv blir vår klubb både för spelare och för föräldrar.
Vi vill att barnen och ungdomarna ska ha roligt, vi vill att de ska få vänner för livet bland spelarna i de
olika lagen, och vi vill att de ska älska basket.
För att nå dessa mål behöver vi ha en bra struktur i verksamheten, och därför tilldelas du som
lagförälder vissa uppgifter att sköta under en säsong. Nedan specificerar vi dessa uppgifter och
förklarar i detalj vad vi behöver din hjälp med. Det handlar alltså om att fördela uppgifter mellan
föräldrarna i ditt lag - inte om att du som lagförälder ska göra allt!
Ansvarsområden
* Kommunikation mellan coach/styrelse och föräldrarna i laget
* Insamling av medlemsuppgifter och publiceringsmedgivanden
* Sätta upp ett körschema till alla bortamatcher
* Sätta upp ett tvättschema till alla matcher
* Fördela kioskarbete för egna matcher
* Fördela kioskarbete för A-lagsmatcher
* Fördela ev. ytterligare uppgifter i samband med andra events

Kommunikation mellan coach/styrelse och föräldrarna i laget
Som lagförälder är du länken mellan coachen och styrelsen och föräldrarna i laget. Du hjälper coachen
att förmedla information från klubben, huvudsakligen via e-post, till exempel information om läger
och cuper eller anmälningar till olika event. Du har ett nära samarbete med coachen gällande vilken
information som ska komma direkt från coachen och vilken information du ska förmedla.
Insamling av medlemsuppgifter och publiceringsmedgivanden
Du tilldelas material/blanketter för medlemsuppgifter och medgivande om publicering från styrelsen
och ser till att styrelsen har dessa uppgifter tillhanda på utsatt datum.
Sätta upp körschema till alla bortamatcher
Du får en mall för körschema och samtliga matchtider och datum från styrelsen och schemalägger
skjuts till bortamatcher. Föräldrarna ska meddelas vid säsongens start, i god tid, för att kunna planera
och eventuellt byta datum sinsemellan.
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Sätta upp ett tvättschema till alla matcher
Du får en mall för tvättschema och samtliga matchdatum från styrelsen och schemalägger tvätt av
matchställ. Föräldrarna ska meddelas vid säsongens start, i god tid, för att kunna planera och
eventuellt byta datum sinsemellan.
Fördela kioskarbete för egna hemmamatcher
För att få in lite extraslantar att spendera på roliga events för ert lag så har ni möjlighet att i samband
med ert lags hemmamatcher sälja hembakat, godis, läsk, kaffe o. dyl i kiosken. Detta är helt valfritt och
upp till varje lag, ni står själva för inköpen och hela förtjänsten går självklart till er lagkassa.

Fördela kioskarbete för A-lagsmatcher
Vid ett antal tillfällen varje säsong kommer ditt lag att ha ansvar för kiosken på våra A-lagsmatcher. Du
meddelas av styrelsen vilka matcher ditt lag har ansvar för och sätter upp ett kioskschema, där två
föräldrar eller spelare (beroende på ålder) per match får hjälpa till och arbeta i kiosken. Fler
instruktioner för kioskarbete finns tillgängligt på hemsidan och på plats i hallen.
Förtjänsten av försäljningen på våra A-lagsmatcher går till ungdomsverksamheten.
Fördela ev. ytterligare uppgifter i samband med andra events
Det kan eventuellt bli aktuellt med andra event som påverkar samtliga eller vissa av klubbens lag.
Detta kan exempelvis vara säsongsavslutningar eller läger. Vid dessa tillfällen är du behjälplig med
planering och fördelning av arbetsuppgifter mellan föräldrarna i ditt lag.
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