Jenteansvarlig 2022
Rollebeskrivelse: Jenteansvarlig
Jenteansvarlig (JA) er en dedikert frivillig. Jenteansvarlig skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål
og handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for GØIF. JA må
levere politiattest til klubben, politiattest må være på plass før personen begynner i sin rolle.
http://goif.no/krav-om-politiattest-i-goif/
1. Kompetansekrav: Jenteansvarlig rekrutteres fra klubbens fotballavdeling, det kan med stor fordel
være eller ha erfaring fra trener/laglederoppdrag i klubben. Det kreves at ansvarlig kjenner
klubbens organisasjonsplan og sportsplan. Kursing støttes av klubben og koordineres med
administrativ leder og sportslig leder.
2. Rapportering og ansvar: Ansvar løper løpende gjennom ett år, fra årsmøte til årsmøte og omfatter
oppgaver nevnt i denne rollebeskrivelse. Det rapporteres til sportslig leder, sentrale
samarbeidspartnere er Sportslig leder, oppstartsansvarlig og trenerveileder(e).
3. Jenteansvarlig oppfordres også til årlig å evaluere tiltak og rapportere til klubbens styre v/sportslig
leder, samt delta på Sportslig Utvalg.
4. Stille på foreldremøter og/eller sørge for at andre i SU/valgkomiteen møter på disse. Klubb ønsker å
være representert på foreldremøter. Dette for å representere klubb, samt for å få inn flere foreldre
til verv.
5. Tiltak:
• Jentedagen: Arrangere egne jentedager for alle jenter/damer i klubben. Lek, idrett,
aktivitet, premier, bevertning osv. Gjerne involvere eldre jenter som aktivitetsledere hvis
mulig.
6. GØIF/HELGERØD
GØIF/HIL er samarbeidsklubber og har samarbeidslag i hele jentefotballen. Her vil det derfor være
viktig å ha ryddig og god dialog med ansvarlig i Helgerød.
7. Aktiviteter: Jenteansvarlig oppfordres til å gjennomføre spillersamlinger, foreldremøter for
jentelagene i klubben. Foreldremøte arrangeres gjerne i samarbeid med lagledere ved oppstart av
sesong og det skal informeres om GØIF sine verdier, mål og retningslinjer samt opplegg for
jentefotballen. Bruk gjerne sportsplan og organisasjonsplan som utgangspunkt, samt informasjon
om innmelding, kontingenter og annen nyttig informasjon. Støtte til bevertning gis ved å kontakte
kioskansvarlig.

Jenteansvarlig er en viktig rolle for å holde på, og rekruttere nye jenter til fotballen i GØIF.
Og spille på det sosiale, og skape samhold og tilknytning på tvers av årskull gjennom
jentedager og samlinger er suksessfaktor for god vekst.
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