Foreldrekontakt i BIF håndball- Hva betyr det?
Generelt

Her er en kort oversikt over de viktigste oppgavene til en foreldrekontakt.

Informasjon til foreldrene
For det meste e-post, men også noe SMS og evt. nett- og Facebook-sider
Avholde foreldremøter sammen med trenere

Motivere til foreldreengasjement

Oppmøte og heiagjeng på kamper sammen med de andre foreldrene
Dugnadsdeltagelse sammen med de andre foreldrene

Ta initiativ til sosiale sammenkomster
F.eks. sesongavslutninger

Samarbeid med trenerne
Avtale informasjonsflyt og fordele oppgaver

Holde spillerlisten oppdatert

Sørge for at listen er korrekt og at daglig leder har en oppdatert liste ved endringer

Oversikt over evt. utestående medlems- og treningsavgift

Alle spillere skal være à jour med innbetaling av medlems- og treningsavgift
Daglig leder har oversikt over innbetalinger
Kasserer i håndballstyret følger opp ubetalte fakturaer og holder foreldrekontakten orientert

Organisere deltagelse på cup

Laget kan delta på ulike cuper
Bortreisecuper organiseres som oftest i samarbeid med gruppestyret

Organisere dugnader som laget skal utføre

Laget skal utføre obligatoriske dugnader (tilsynsvakter og seriekamper)
I tillegg kommer deltakelse på store arrangementer i Bjørnholthallen
Laget kan også ta på seg egne dugnader, men dette må ikke prioriteres før håndballdugnader i regi av
håndballstyret.
Halvårsplan med oversikt over dugnader utarbeides og sendes til foreldrene.
Liste over ukens tilsynsvakter sendes til hallansvarlig, foreldrekontakt i styret og styreleder en uke før
vaktuken starter.
Dugnader må purres til lister er komplett. Vurder både Spond, SMS, mail og sosiale medier for å finne
det som fungerer best for ditt lag.

Holde oversikt over lagkassen

Laget har ingen kontantkasse, men et eget regnskap hos klubben
Laget kan få inntekter fra dugnader og har utgifter ifm cup-påmeldinger m.m.
Daglig leder i BIF har oversikt over lagets regnskap (lagkassen)
Foreldrekontakten har også oversikt over lagkassen i praksis, og er den som holder oversikt dersom
laget praktiseres individuell inntjening per barn.

Kontakt med håndballstyret

Håndballstyret sender info til foreldrekontakter og innkaller til ca. 4 obligatoriske informasjonsmøter i
året.
Aktuell informasjon sendes raskt videre til foreldrene. Det er veldig viktig at dette blir gjort.

Holde lagets nett- og Facebook-sider oppdatert

Lagets nettsider på BIFs nettsider skal holdes oppdatert med nyttig info
Hvis laget har en Facebook-side skal denne holdes oppdatert og fri for uaktuelle innlegg

Spørsmål? Ta kontakt med håndballstyret eller daglig leder!
Takk for innsatsen og lykke til med vervet!

