
Att vara lagförälder i GFF innebär att:

● Vara registrerad som lagförälder i Sportadmin och kommunicera med laget via denna kanal.
Be kanslisten om hjälp för att komma igång.

● Delta på lagföräldermöten som brukar vara en gång per säsong. 
● Ha koll på lagkontot. Klubben hanterar alla lagkonton och för aktuellt saldo eller användning

av medel - kontakta kassören.
● Vara kontaktpersonen – föräldrar, spelare, ledare, styrelse och kiosk- och aktivitetsansvarig. 
● Aktivitetskalendern- som är ett bra hjälpmedel för lagföräldrar, skickas ut i början av året till

samtliga medlemmar och tränare i föreningen. Denna innehåller de uppgifter under året
som laget förväntas genomföra.

● Vara ”projektledare”! Innebär oftast att se till att bemanningsschemat skickas ut till
föräldrarna gällande t ex, kioskveckorna, julmarknad och julgransförsäljning. Administrera
ev. annan försäljning, inom laget till egna lagkassan. Vidarebefordra information och ha en
aktiv del på lagets föräldramöten.

● Mottagare av lagets Binglottoförsäljning (påsk och jul) och ansvara för redovisningen till
aktivitetsansvarig

● Lagets kioskvecka: Antingen delar lagföräldern upp och bestämmer vem som skall stå vilka
dagar eller så får föräldrarna skriva upp sig själva. Ledarna brukar ej sättas upp på schemat
men det finns ingen kultur/regel som säger att ledarens respektive inte skall vara delaktig i
de gemensamma aktiviteterna. Detta är är upp till vart och ett lag att bestämma.

 Frivilliga aktiviteter:
● Anordna kick-off, avslutningar och andra aktiviteter är mycket uppskattat uppskattat av både

barn, ledare och föräldrar. Att göra saker utanför träning stärker lagkänslan och
gemenskapen. Klubbstugan och grillar finns alltid att tillgå. Boka via kansliet.

● Ordna fika till barnen till bortamatcher och cuper.
● Arrangera egen försäljning eller andra aktiviteter för att stärka upp lagkassan inför någon cup

eller liknande.

 Vidare är det bara den egna fantasin som sätter gränser för vad man vill göra/åstadkomma i laget.
 Det finns inte någon policy i föreningen att man bara får vara lagförälder en viss tid. Det är upp till
laget att bestämma hur man vill lägga upp det.

Sammanfattningsvis är det viktigaste att vara tydlig och ledande, för allas skull!
Du är en oerhört viktig länk i ”GFFs lagmaskineri”!! Kom ihåg det!☺
 
Lycka till och kom ihåg: TA HJÄLP!  
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