IFK konståkning

Presentation Styrelsen 2020-2021
●
●
●
●

Ordförande - Theresia Gustafsson
Kassör och ekonomi - Veronica Andersson
Sekreterare - Milla Andersson Kaarna
Ledamöter - Vendela Hagberg, Moana Widell, Marie Avinder

Kommunikation
●
●
●

Hemsidan - Eva Dalby
Kallelser från Myclub
Mail - Sofia Månsson, Tom Jackson och Roclynn Christensen

Sektionsstyrelsen
IFK Konståkningsklubb har en ideell sektionsstyrelse som planerar, organiserar
och samordnar och genomför det operativa arbetet med hjälp av arbetsgrupper.
All verksamhet bygger på ett föräldraengagemang vilket tillsammans med
träningsavgiften är en förutsättning för deltagande i klubbens verksamhet.

Styrelsens ansvar
Vi är en del av IFK Helsingborg som även innefattar friidrott, skidor och
volleyboll. Det är vår huvudförening som är ytterst ansvarig som arbetsgivare för
våra anställda och är juridiskt ansvariga.
En sektionsstyrelse är en ledningsgrupp för varje sektion där ledamöterna har
tagit på sig ett ansvar att sköta föreningens förvaltning. Följande punkter ska
sektionsstyrelsen särskilt beakta:
●
●
●
●

Följa gällande lagar och bindande regler.
Verkställa beslut fattade av Årsmötet.
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
Ansvara för att förvalta föreningens medel.

IFK Helsingborg konståkningsklubb
● Vår förening bedriver olika sorters träning i singelåkning –
skridskoskola för nybörjare- och fortsättningsgrupper,
konståkningsskola med grupper i olika nivåer och åldrar samt
tävlingsgrupper för konståkare upp till elitnivå. Detta gör vi enligt
Svenska Konståkningsförbundets modell.
● Klubben och alla medlemmar (åkare, föräldrar och tränare m.fl) är
bundna till och följer de regler, policy, stadgar, etiska koder och
beslut som Riksidrottsförbundet (RF), Svenska
Konståkningsförbundet (SKF), Internationella Skridskoförbundet
(ISU), föreningens stadgar samt föreningens styrelse beslutar och
förespråkar. Detta görs självklart med ett barnrättsperspektiv och i
god demokratisk anda.

Barns olika utveckling
Vi är olika och glöm inte:
● Barn utvecklas hela tiden, men olika fort!
● All utveckling följer ett mönster, men utvecklingstakten är inte densamma hos
alla barn.
● Jämför aldrig barn med varandra.
● Sent utvecklade barn kan mycket väl bli duktiga – ge dem tiden och de kan bli
de bästa.

En bra träningskompis och vän
● Behandlar alla kompisar lika
● Visar respekt och följer uppsatta regler
● Lyssnar på och ser andra kompisar
● Ger beröm
● Hjälper och stöttar sina kompisar i med- och motgång
● Pratar med alla
● Sprider positiv energi
● Håller ordning på sina saker och i våra utrymmen (omklädningsrum och
skridskoförråd).

Som förälder tänk på att...
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Våra åkare är främst barn och ungdomar
Sektionsstyrelsen och många ledare jobbar ideellt
Tränarna leder och planerar träningen
Alla gör så gott de kan
Tävlingar arrangeras av ideella
Domarna är människor
Domarna dömer
Publiken hejar på alla
Våra åkare tävlar med varandra inte mot varandra
Vi är alla i ishallen för att ha roligt

En bra förälder i idrotten
● Stöttar sina och andras barn och ungdomar i med- och motgång
● Har insikt om och lever efter samt respekterar föreningens värdegrund och
policy
● Låter tränaren sköta träningen
● Lägger en bra grund för barnets livsstil, mat, sömn och skola
● Inser att domarna dömer tävlingarna och respekterar domarnas arbete
● Låter tränare ta ut till tävlingar och tester
● Tänker på att man som vuxen och förälder är en viktig förebild

En bra tränare
● Tänker på att man är en förebild för sina ungdomar – i alla sammanhang
● Lyssnar och bryr sig om – ser alla och har inte favoriter
● Har som första prioritet att utbilda och utveckla konståkare på bästa sätt – inte
att samla priser
● Utbildar sig kontinuerligt för att ge bästa möjliga förutsättningar för de man
tränar
● Är lyhörd och känner av hur gruppen mår
● Tar kontakt med sektionsstyrelsen/föreningsstyrelsen för hjälp om så behövs
● Följer föreningens värdegrund, policy samt verksamhetsplan och vision
● Följer Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod – Code of Ethics

Svenska konståkningens värdegrund
Vi i IFK Helsingborg Konståkningsklubb följer Svenska Konståkningens
värdegrund

● Glädje
● Glöd
● Gemenskap
Information är hämtad från Svenska Konståkningsförbundets handbok för
konståkningsförälder.

Ekonomi
●
●
●
●
●
●
●

Vi har tappat åkare och därmed intäkter
10 åkare är ca 80 000 kr
NIU Filbornaskolan ca 100 000 kr
Om alla hjälps åt med att sälja tex
Newbody 7 paket per åkare tjänar vi ca 18 900 kr
Idrottsrabatten 3 häften per åkare tjänar vi ca 10 500 kr
Delikatesskungen 5 paket per åkare tjänar vi ca 23 500 kr

Aktiviteter
●

Inges Minne Klubbtävling för B åkare 21-22/11

●

Medlemsaktiviteter/värdegrund - Vendela Hagberg och Moana Widell

- 17/10 - 18/10 Fixa håret inför tävlingar
- höstlovet Halloween träning med lekar och utklädd
- träningstävling för B och C åkare
- Utbildning för B och C åkare
●

Test - vi väntar på svar från domare.

●

Isshowen - Marie Avinder

●

Julavslutning

Kommande tävlingar hösten 2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vecka 42
Vecka 43
Vecka 44
Vecka 45
Vecka 46
Vecka 47
Vecka 48
Vecka 49
Vecka 50

A-tävling Frölunda (15 A reserv), Skåne Juniorserien
A-tävling Halmstad
A-tävling Mörrum (A Damer, Junior A Damer reserv)
Stjärntävling Landskrona och Elitserie Tibro
A-tävling Malmö
Klubbtävling Helsingborg
A-tävling Karlskrona och Stjärntävling Höör
Klubbtävling Lund
SM vecka, Skåne Juniorserien

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

Hur kan vi hjälpas åt?
●
●
●
●
●
●

Tävlingsgruppen - Milla
Funktionärsgruppen - Milla
Fikagruppen - Marie
Sponsorgruppen - Marie
Bygg- och sygrupp - Marie
Hjälpa till på skridskoskolan,
guide och Leomärken - se utskick

Tillsammans är vi starka!
Kontakta oss:
● ifkkonstakning@yahoo.se
● Eller i ishallen

Tack för idag!

