Lagleder 2022
Rollebeskrivelse: Lagleder
Lagleder 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.
Lagleder må levere politiattest til klubben, politiattest må være på plass før personen begynner i sin
rolle. http://goif.no/krav-om-politiattest-i-goif/
Dugnader:
Lagleder er ansvarlig for å fordele kioskvakter/dugnadsvakter laget får tildelt. Disse vaktene skal
fordeles på foreldre med beskjed om at foreldrene er ansvarlige for vakter de er tildelt og må selv
eventuelt bytte med andre og sørge for at dette blir formidlet tilbake til lagleder.
Møter:
Lagleder må stille på lagledermøte/infomøte som arrangeres i klubben.
Seriespill:
Lagleder må sørge for å sette seg inn i sitt lags serie- / turneringssystem. Dette ligger på kretsens
sider og man kan kontakte fiksansvarlig i klubben v/påmelding.
Informasjonsflyt:
Lagleder skal påse at det ligger relevant informasjon som treningstider på klubbens nettsider.
Lagleder kan også opprette en gruppe på Facebook med foreldre og også med spillere når disse er
fylt 13 år. En Facebook gruppe kan benyttes til intern informasjon som f.eks. oppmøte til kamp,
logistikk med kjøring til kamper, meningsmålinger vedr. cupdeltagelse etc. men skal ikke erstatte
informasjon lagt ut på www.goif.no, i tillegg brukes Treningsøkta.no for påmelding til treninger.
Brukertilgang til nettsiden får man av leder i GØIF. Bruk gjerne Facebook til å dele artikler fra
nettsiden, slik at nettsiden alltid er riktig og oppdatert. Ledere skal ikke være med i
Snapchatgrupper og lignende. Bruk Treningsøkta.
Økonomi:
Lagskasse må opprettes via Sparebanken 1 BV og GØIF. Alle midler skal inn og ut av lagskonto, ikke
private. Man skal også ta vare på alle bilag da klubben trenger dette på slutten av året for felles
regnskap og moms refusjoner. (Klubben mottar refusjon for moms, for total omsetning i klubb,
også lagskonti. Opplevelseskortet er noe barn og familier med utfordrende økonomi har tilgang til
via Sandefjord Kommune. De som har dette må GØIF få beskjed om. Lagledere er tettest på familie
rundt lagene og spiller derfor en viktig rolle i kommunikasjonen her med klubb.
Link til sportsplan:
http://goif.no/kvalitetsklubb/sportsplan/
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Lagleder 2022
Oppsummert ansvarsområder:
✓ Ta seg av det praktiske rundt laget.
✓ Fylle ut dommerkort.
✓ Holde fellesutstyr i orden, eventuelt organisere felles draktvask.
✓ Utarbeide medlemslister ved sesongstart, ajourføre inn/ utmeldinger i laget.
-liste med spillers navn, adresse, fødselsdato (for registrering i FIKS/treningsøkta), telefonnummer,
e‐post og foresatte. Rapporteres til: Medlemsansvarlig GØIF
✓ Følge opp medlemskontingenter etter dialog med Medlemsansvarlig.
✓ Informasjon til spillere og foreldre. Det oppfordres til å bruke klubbens hjemmeside.
✓ Være tilstede på flest mulig kamper.
✓ Stille på lagledermøter, foreldremøter, klubbens tema‐/evalueringsmøter.
✓ Minst mulig organisering av transport til kamper er et virkemiddel som bør brukes for å få
med foresatte til kamp.
✓ Lagleder kan gjerne være to personer, men med en hovedansvarlig. En må ha tilgang på PC
med internettilgang og e‐post. (Man kan fint dele opp oppgavene litt).
✓ Organisere foreldremøter, og være kontaktpunkt mellom foresatte og laget.
✓ Arrangere sosiale tilstelninger, avslutninger osv.
✓ Organisere dugnader, og dugnadslister fra klubb.

Nøkkelverv det er greit å gjøre seg kjent med:
•
•
•
•
•
•

Medlemsansvarlig
Trenerkoordinator barnefotballen
Trenerkoordinator ungdomsfotballen
Sportslig leder
Kioskansvarlig/Kioskvakter
Cup ansvarlig

Alle kontaktopplysninger til personer i klubben ligger på nettsidene til GØIF. http://goif.no/kontakt/

Å være lagledere i GØIF innebærer litt forskjellige funksjoner avhengig av lagets årsklasse.
Felles for alle årsklasser er at lagleder skal være informasjonsleddet mellom
trenere/foreldre/spillere/klubb
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