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Arbetsuppgifter: 

Styrelsen förväntar sig att sektionen levererar underlag till årsmöte (budget, 

årsberättelse, verksamhetsplan), att ledarna fyller i underlag för LOK-stöd 

VARJE vecka samt att sektionen och ledarna bedriver verksamheten i enlighet 

med föreningens stadgar, fastställd budget och verksamhetsplan. 

     Ansvar 

Januari 

31  Anmälan till seriespel Herr-Damjunior  Ledare 

Februari 

8 Budgetförslag   Fotbollsgruppen 

Ledarträff 1     Fotbollsgruppen + ledare 

Inventering av träningsgrupper och seriespel inför ny säsong, anmälan 15 mars 
Fotbollsledarutbildningar feb/mars 
Berätta om budget för året 

Utse en sammankallande/representant till HIF styrelsemöte 
 
 

Mars 

2 Årsberättelse/V-plan   Fotbollsgruppen 

15 Anmälan till seriespel yngre (-P13)  Ledare 

30 Årsmöte    Styrelsen 

http://www2.idrottonline.se/HorneforsIF/


 
 

 

April 

Fotbollsgruppmöte efter Årsmöte   Fotbollsgruppen 

Bestäm datum för ledarträffar hela säsongen (februari, april, slutet av maj, början på aug, avslutning i 
sep/okt) 
Utse ansvarig för uppstart nya lag och bestäm datum för inbjudan till nya lag P/F 10  
Utse sekreterare vid möten, ser över fotbollens webbplats med hjälp av kansliet 
Utse cafeteriaansvarig 
Utse en kassör/budgetansvarig 

Utse en utbildningsansvarig; har koll på ledarutbildningar, deltar  

på samordningsmöten i VFF 

Ledarmöte 2  - Kick off    Fotbollsgruppen +ledarna 

Uppdatera tränarlista (aktuell/mejllista) 
Domartillsättning, domarutbildningar 
Sportadmin och Fogis 
Träningsgrupper, träningstider 
Matchtider 
Material & utrustning på Nordahlsvallen 
Anmälning cuper  
Behov av buss 
Föräldramöte: Föräldragrupp i varje lag, samkörning 
Fiket Nordahlsvallen 
Tagg 
Ekonomi 
Fotografering av alla lag  

Domarutbildning 5-manna/7-manna    

Maj 

Ledarmöte 3     Fotbollsgruppen + Ledare 

Avstämning av material, träningsgrupper – hur funkar det? 

Planering inför eventuella evenemang såsom ”Idrottsveckan”,  

Hörneforsdagen 

Avstämning med budget (deltagaravgifter, medlemsavgifter) 

Samordna midsommarfirande till ansvariga lag P/F 03/04 

Juni 

Fotbollens dag 6 juni    Fotbollsgruppen + ledare 

Midsommarfirande    P05/06, F 

Juli 

Augusti 



 
 

Hörneforsdagen    Fotbollsgruppen 

Försäljning av toapapper 

 

Ledarmöte 4     Fotbollsgruppen + Ledare 

Koll av material – Agneta 

Inventering av antalet spelare inför hösten 

September 

Ledarmöte 5 - Kick Out    Fotbollsgruppen + Ledare 

Utvärdering av säsongen (tider, matcher, domare, cuper) 

Fotbollsutbildningar under höst/vinter 

Planering inför ny säsong. 

Oktober 

November 

December 


