
 
 

LEDARPOLICY 
 

Du som ledare och tränare i Öckerö IBK gör en viktig insats för alla barn och ungdomar som vill spela och 
utvecklas inom innebandy i vår förening. Som ledare och tränare har du även ett stort ansvar för alla dessa 
barn och ungdomar och allt runt i kring träningar och matcher. Du har även ett ansvar som representant 
för föreningen. 
 
Därför har föreningen tagit fram en Ledarpolicy som Du skall följa som Ledare i vår förening. Är ni ett team 
av ledare krävs att alla punkter uppfylls inom ledarteamet. 
 

1. Ledaren skall deltaga i ledarmöten för att få senaste informationen samt byta erfarenheter med 
andra ledare. 
 

2. Ledaren skall föra närvaro på närvarokort som finns i hallen. Närvarokorten lämnas in fullständigt 
ifyllda 2 gånger om året till ansvarig i föreningen (se aktuell kontaktlista). Senast den 8 juli och 8 
januari varje år skall det senast vara inlämat. 
 

3. Ledaren ansvarar för öppning och låsning i hallen vid respektive tränings tillfälle samt eventuellt 
hemma match. 
 

4. Ledaren ansvarar för alla som vistas i hallen under respektive träning. Obehöriga skall ej finns i hall 
eller närliggande lokaler. 
 

5. Ledaren skall gå utbildningar som föreningen erbjuder för att höja sin kompetens samt erhålla / 
behålla sin nödvändiga ledarlicens. 
 

6. Ledaren ansvarar för lagets matchställ under säsongen. Vid säsongs avslut återlämnas matchstället 
till material ansvarig i föreningen för inräkning och eventuellt utbyte inför säsongsstart. 
 

7. Ledaren är skyldig att informera alla spelare om aktiviteter inom föreningen som fås av styrelsen 
eller annan i föreningen. 
 

8. Ledare för ungdomslag är skyldig att informera föräldrar om rutiner vid borta matcher.  
 

9. Ledare för ungdomslag är skyldig att hålla café med hjälp av föräldrar enligt café lista som delas ut i 
början av säsongen. 
 

10. Ledaren skall på och utanför plan uppträda på ett sätt som gagnar innebandyn och föreningen. 
Ledaren skall inte uttala sig i frågor som kan skada föreningens anseende. 

 
Till hjälp och stöd finns en ledaransvarig i föreningen som är ditt bollplank. 


