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Medlemsavgifter
2018 års avgifter
Medlemsavgift oberoende av ålder
Aktivitetsavgift Fotboll
Aktivitetsavgift Gymnastik
Aktivitetsavgift Innebandy
Aktivitetsavgift Volleyboll
Aktivitetsavgift Elljusspåret
Spelarlicens, fotboll, obligatorisk avgift från 15 år Maxavgift familj, ingår allt*

300 kr
400 kr
400 kr
400 kr
400 kr
Valfritt belopp
300 kr
1500 kr

Nya medlemsavgifter from 2018
*För en stor och aktiv familj är taket 1500 kr för alla avgifter. (hemmaboende barn tom 20 år)
Viktigt
Alla namn i familjen och de 6 första siffrorna i personnumret ska meddelas vid betalning.
Kom ihåg att har du inte betalat avgifterna är du inte medlem och kan inte representera
Bråvalla IK.
Medlemsavgiften betalas på postgiro 12 27 93-3

Organisationsschema

Huvudstyrelse

Bingolotto
Hemsida
Valberedning

Seniorsektion
Fotboll

Dam
A-lag

Herr
- A-lag
- U-lag

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Vice kassör
Vice sekreterare
Ledamot, seniorsektionsordförande
Ledamot, ungdomssektionsordförande
Ledamot, gymnastik/friluftssektionsordförande

Ungdomssektion
Fotboll
- Pojklag
- Flicklag
- Fotbollslek
- Kiosken

Gymnastik och
Friluftsektion
- Barngymnastik
- Vuxengymnastik
- Motion
- Skidåkning
- Innebandy
- Vollyboll

Arbetsutskott
Ordförande
Kassör
Sekreterare

Anläggning
- Drift och skötsel
- Byggnader
- Fotbollsplaner
- Grönområden med
tillhörande utrustning
- Kullbacken

Huvudstyrelsen 2018
Verksamhet/budget/ansvarsfördelning
Ordförande: Anders Hult
Avtal
Styrelsemöten
Firmatecknare
Hemsida
Ledarutmärkelser
Kontaktperson ( Damfotboll)
Bokningsansvarig (tider i Vikahallen och ÖHIP)
Administratör Fogis
Kassör: Mattias Winzell,
Ekonomin
Ekonomiuppföljning varje månad
Lagkassor
Bingolotto
Fakturering
Medlemsavgifter
Medlemsmatrikel
Licens, avgifter och anmälan.
Firmatecknare (Mattias Winzell)
Posthantering
Vice Kassör: Magnus Ljusberg
Hantering av aktivitetsstöd, medlemsaktivitetsbidrag och
anläggningsbidrag.
Bevaka vilka bidrag som finns att få (Idrottslyftet)
Vice Ordförande: Nils-Olof Olofsson
Anläggningsansvarig ÖHIP
Materialförvaltare
Sponsoransvarig, Sponsorträff, Sponsoravtal
Fastighetsansvarig, samordna plankommittén
Ersätta ordförande

Vice Sekreterare: Paulin Mysinge
Ersätta sekreterare
Nycklar
Kustbollen
Sekreterare: Rosita Westerholm
Föra protokoll vid möten
Verksamhetsberättelsesammanställning
Distribution av listor, e-post och protokoll till styrelsemedlemmar
Arkivering av protokoll, pärmen i klubblokalen.
Seniorsektionsordförande: Anders Karlsson
Seniorfotbollen, Senioravslutning
Bråvalladagen
Domaransvarig
Annonsering
Kontaktperson ( Damfotboll)
Ungdomssektionsordförande: Henrik Lindergren
Ungdomsfotbollen
Midsommarfirandet
Ungdomsavslutningen
Valborgsmässofirandet
Lotterisamordnare (MO)
Kontaktperson utbildning (Sisu, SVFF)
Kiosken
Gymnastik- och Skidsektionsordförande: Peter Ettling
Gymnastikverksamheten
Terräng och skidspår
Gymnastikavslutningar
Innebandy
Volleyboll

Agenda Styrelsen 2018/2019
Mars

April

Maj
Juni

Årsmöte 18/3
Styrelsemöte 26/3
Bokning Wijkahallen höst
Årsmöteshand. K&F
Styrelsemöte 10/4
Valborgsmässoafton
Licenser och ungdomsregistreringar 1 april
Styrelsemöte 8/5, 18:30
Söka Idrottslyftet
Idrottsrabatten.
Styrelsemöte 12/6 18:30
Midsommarfirande
Fotbollsskola 18-20/6

AH
AH
AH
RW
AH
HL
AH

AH
AH
MW
AH
HL
AK

Juli

Aktivitetsstöd 15/7
ML
Vikbolands marken 15/7

Augusti

Styrelsemöte 14/8, 18:30 AH
Bråvalladagen 26/8
AK

September

Styrelsemöte 11/9 18:30
Anläggningsbidrag 15/9

AH
ML

Oktober

Styrelsemöte 9/10, 18:30
Seniorfotbollsavslutning

AH
AK

November

Styrelsemöte 13/11 18:30
Ungdomsfotbollsavslutning
Idrottsrabatten.
Jubileums bankett

AH
PM
PM/MO

December

Styrelsemöte 11/12 18:30
Gymnastikavslutning

AH
PE

Januari

Styrelsemöte 8/1 18:30
Aktivitetsstöd 15/1

AH
ML

Styrelsemöte 12/2, 18:30
Medlemsbidrag 28/2

AH
ML

2019

Februari
2019

Övergripande verksamhetsplan Bråvalla IK 2018

Verksamhet
Styrelsemöten: 10 ggr
Seniorfotboll: Herr A och U-lag
Seniorfotboll: Dam A-lag
Ungdomsfotboll: Pojkar och flickor
Gymnastik: Vuxna och barn
Frilufts, innebandy och skidspår:
Vollyboll
Kustbollen
Arbetsdagar:
Sponsorträff:
Utbildning
Valborgsmässofirande
Midsommarfirande
Bråvalladagen
Senioravslutning
Ungdomsavslutning
Lotter: Idrottsrabatten, Julkalender
Hemsidan
Facebook

Ansvarig/projektledare
Anders Hult/ Nils-Olof Olofsson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Henrik Lindergren
Rosita Westerholm/Peter Ettling
Peter Ettling
Peter Ettling
Magnus Klockare
Nils-Olof Olofsson
Nils-Olof Olofsson
Ungdomssektionen
Ungdomssektionen
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Henrik Lindergren
Helene/N-O Olofsson
Lina Ettling
Ullrika Björkdahl

Övergripande Mål 2018

1. Vision ÖHIP 2019
2. Ledarutveckling
3. Styrelseutveckling

Strategi för att nå målet
1. Visionsgrupp/styrelse lyssnar och bevakar kontaktvägar för att visionen ska uppfyllas.
2. Styrelsen tar fram förslag, deltagare utses sammankallande NO/AH
3. Styrelsen med sektionsordförande som ansvarig för att få till en verksamhet.
4. Styrelsen tar fram underlag och förslag till utbildningar, inventering av behov genomförs.

Verksamhetsidé

Bråvalla IK ska verka för fysisk fostran/
idrottsutövande, god sportsmannaanda och
gemenskap för ortens befolkning.
Klubbens slogan

Klubben för alla - Bråvalla

Värdegrund

Bråvalla IK är en ideell, politiskt och religiöst
obunden organisation där människor oavsett
hudfärg, kön eller läggning ska känna sig välkomna.
Samtliga ska följa Bråvalla IK:s stadgar.

Vision

”Växa av egen kraft”
• Aktiva erbjuds förutsättningar för sin ambition i Bråvalla IK.
Ungdomssektionen ger barn och ungdom en grundläggande
idrottsfostran, seniorlagen tar vid och utvecklar individen till
goda idrottsutövare och företrädare för Bråvalla IK.
• Få barn och ungdomar att växa genom engagemang och utveckla
”Vi” känslan för att föra föreningen vidare i generationer.

Etik och Moral

Policy
Etik och Moral, Bråvalla IK
•På planen tolereras inga gula och röda kort för snack och protester, nollvision
eftersträvas.
• Inga former av trakasserier får förekomma
•Inga könsord eller svordomar ska förekomma.
•Heja på det egna laget och respektera motståndarna.
•Acceptera domarna, utan dem ingen match. Finns det synpunkter tar ledarna det i
paus eller efter matchen. Under matchen kommunicerar lagkaptenen med domarna.
•Matchvärd ska finnas vid Bråvallas hemmamatcher. Matchvärden har det
övergripande ansvaret för arrangemanget. Matchvärdens uppgift är att informera
policyn och vara ett stöd till ledarna. Matchvärden kan vara en ledare. Matchvärden
ska bära synlig jacka med texten matchvärd. Matchvärden rapporterar avvikelser till
styrelsen.
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Handlingsplan:
•Arrangerande lag inom Bråvalla IK har en utsedd matchvärd som har ansvaret för att
inte ledare, spelare, föräldrar, publik uppträder på ett osportsligt sätt.
•Alla ledare har ansvar för att policyn följs, vara förebilder och hantera uppkomna
situationer efter Etik & Moralpolicyn i Bråvalla IK.
•Bestraffningsärenden från ÖFF betalas av individen själv.
•Ledare, spelare eller föräldrar som bestraffas av ÖFF, kallas in till styrelsen
•Etik och moralpolicyn ska överlämnas till motståndarna och domarna samtidigt som
man hälsar lagen välkomna.
•Ingen publik vid seniormatcher ska finnas innanför avspärrningar runt avbytarbåsen.
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Som förälder förväntas du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjälpa barnet att komma ”glad och mätt” till träning och match.
Uppmuntra ditt barn till träning och stödja barnet i dess fotbollsutveckling.
Kom i god tid och påminn ditt barn att ha rätt utrustning med sig.
Hålla dig uppdaterad på föreningens och lagets hemsida.
Delta på lagets föräldramöten.
Utföra uppgifter som föreningen alternativt ledaren tilldelar er. (T.ex. Städdagar/veckor på IP,
föreningskiosk på senior- och det egna lagets matcher och försäljning av olika slag.)
Hjälpa till med skjuts till bortamatcher.
Hjälpa ledaren så gott du kan om ledaren ber om hjälp.
Betala barnets medlemsavgifter och träningsavgifter i tid, så barnet är försäkrad och kan vara med på
de aktiviteter det vill, inkl. matcher.
Meddela ledarna om frånvaro till träning eller match.
Uppmuntra inte bara ditt eget barn, utan alla barn i en match, både vid medgång och vid motgång.
Vara en god förebild för spelarna och alltid agera på ett sportsligt sätt gentemot båda lagen och
domaren i en match.
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Som spelare förväntas du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•Uppföra dig som en god representant för Bråvalla IK.
•Visa respekt för motståndare, domare, ledare och lagkamrater.
•Använda ett vårdat språk och verka för rent spel både på och utanför planen.
•Komma i tid till träning och match med rätt utrustning, dvs. vi använder alltid benskydd och har med
vattenflaska.
•Avstå träning eller match vid sjukdom eller skada.
•Meddela din ledare om du inte kommer till träning eller match.
•Säga till din ledare om du upplever att du själv eller någon kompis blir utsatt för något som inte är
schysst.
•Ta ansvar för att följa det som dina ledare säger, både på och utanför plan i samband med aktivitet
som anordnas av föreningen.
•Ta ett gemensamt ansvar ihop med övriga spelare och ledare för vårt material och våra anläggningar i
samband med träning, match eller annan aktivitet.
•Medverka till en bra klubbkänsla och laganda för att stärka och utveckla Bråvalla IK
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Som ledare förväntas du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ställa upp på Bråvalla IK´s riktlinjer och policy.
Bära Bråvalla IK´s utrustning när man representerar föreningen.
Komma först och gå sist vid träning och match.
Prioritera en allsidig utbildning av spelarna, där matchresultat och tabellplacering inte är
viktiga före junioråldern. Före 12 års ålder skriver vi inte matchresultat på hemsidan.
Få alla spelare, nya som gamla, att känna sig välkomna i laget och i Bråvalla IK.
Förmedla glädje och skapa en positiv atmosfär kring matcher.
Se till att alla spelare som tränar regelbundet skall få spela och få prova på olika platser i
laget.
Inte ”toppa” laget på något sätt.
Ta ett gemensamt ansvar ihop med övriga ledare och spelare för material och våra
anläggningar i samband med träning, match eller annan aktivitet.
På ett positivt sätt leda, uppmuntra och motivera spelarna under träning och match.
Vara ett föredöme inför spelare, motståndare, domare och publik.
Medverka till att stärka klubbkänslan och lagandan genom en positiv inställning och god
samarbetsförmåga med alla spelare och ledare i föreningen.
Delta på Bråvalla IK´s ungdomsledarmöten.
Vara medlem i Bråvalla IK.
Hålla i föräldramöten.
Se till lagets utveckling, men även se till varje spelares individuella utveckling. Det ska finnas
möjlighet att i viss mån träna och spela matcher med ett äldre/yngre lag om spelare är i
behov av det för sin individuella utveckling. Detta ska ske i samråd med ledare för både det
yngre och det äldre laget.

Drogpolicy

Drogpolicy Bråvalla IK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bråvalla arbetar mot en nollvision sett till droger i samband med idrottsutövande.
Under klubbens träningar och matcher skall det inte förekomma någon alkohol/droger.
Ej rökning/snus/alkohol under 18 år
För personer som ”måste” röka hänvisas till enskilt område, sunt förnuft.
Föregå med gott exempel som ledare.
Vara lyhörd och ta tag i problem om vi ser några tendenser till missbruk.
Vid fester arrangerade av Bråvalla IK serveras ingen alkohol till minderåriga.
Vid avslutningar/fester för ungdomslag serveras ingen alkohol, inte heller till föräldrar.
Informera om energidryckers för och nackdelar.
Informera om ”dagen efter” problematik.
Alla ledare samlar och informerar sitt lag (föräldrar) och går igenom drogpolicyn varje år

Trafiksäkerhetspolicy
Trafiksäkerhetspolicy
Omfattning
Denna trafiksäkerhetspolicy omfattar alla ledare, aktiva, föräldrar och andra som genomför transporter för Bråvalla IK
Förarkrav
•Gällande trafikregler ska följas
•Samtliga använder bilbälte
•Inte fler passagerare än det finns bälte till får färdas i fordonet
•Barn under 135 cm ska sitta på bilkudde
•Ha all utrustning väl förankrad
•Gällande hastighetsbestämmelser följs och att hastigheten anpassas efter rådande väglag
•Föraren är nykter och inte kör ”dagen efter”
•Föraren kommer i god tid till resan och därmed undviker att ha ”bråttom”
•Om minibuss används ska föraren ha haft sitt körkort i minst 5 år
Fordonskrav
•Fordonet ska vara godkänt av Svensk Bilprovning
•Fordonet skall vara försett med däck som följer Svensk Trafiklagstiftning gällande mönsterdjup och väglag.
•Vintertid skall fordonet vara försett med godkända vinterdäck
Föreningen
•Ledare planerar resan så att inte tidsbrist uppstår
Upphandlade resor
•Bussen bör vara utrustad med bälte på samtliga sittplatser och att de används av passagerarna
Övrigt
•Samtliga såsom ledare, aktiva, föräldrar och övriga verksamma i föreningen ska ta del av denna trafiksäkerhetspolicy.
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Policy och handlingsplan mot mobbning och sexuella trakasserier
Rekommendationerna är hämtade från Riksidrottförbundet och Jämo.
Inom idrotten
- ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell
läggning.
- accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller sexuell diskriminering.
- Idrotten ska präglas av ”Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel ”
Syfte
Handlingsplanen syftar till att motverka och förebygga mobbning och sexuella trakasserier. Handlingsplanen vägleder hur ledare och
aktiva ska hantera situationer då någon individ känner sig drabbad.
Vad är sexuella trakasserier?
Som sexuella trakasserier räknas även sexuell diskriminering.
Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat uppträdande grundat på kön eller sexuell läggning,
som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, som är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelse.
Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem.
Avgörande är den utsattes/utsattas upplevelse, inte den trakasserades motiv.
Vad är mobbning?
Mobbning handlar om att en person eller grupp trakasserar, utestänger eller attackerar en annan individ. Det viktigaste kännetecknet
för mobbning är att det är oönskat av den som utsätts.
Avgörande är den utsattes/utsattas upplevelse, inte den trakasserades motiv.
.
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Handlingsplan i förebyggande syfte
• Information till aktiva idrottare, tränare, ledare och föräldrar ska ske i samband med tränarmöten, möten med aktiva och via
hemsidan.
• Minst två vuxna (ledare/förälder) ska vara med i samband med övernattning.
• I samarbete med SISU erbjuder BIK alla ledare utbildning för att öka kunskapen om gällande lagstiftning, idrottens nationella
riktlinjer och tränarens ansvar. Utbildningen ska innehålla tidiga igenkänningstecken på sexuella trakasserier, tränarens sociala roll
som förebild, relation tränare-aktiv, uppförande, jargong och språk, kroppskontakt m.m.
• I samband med introduktion av ny tränare/ledare ska handlingsplanen för mobbning och sexuella trakasserier ingå.
När mobbning eller sexuellt trakasseri ägt rum:
• Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån eller be någon annan säga ifrån.
• Tala med någon i omgivningen som man har förtroende för om vad som inträffat.
• Skriv ner allt om det inträffade: datum, klockslag, vad som hände, eventuella vittnen och övrigt som kan vara av värde i
situationen.
Klubbens åtgärder vid eventuella anklagelser:
• Agera snabbt
• Inhämta yttranden från alla parter
• Diskretion
• Uppföljning
Rapportering
• Aktiva rapporterar till någon närstående i föreningen. En rapport leder i första hand till en informell lösning.
• Tränare/vuxna rapporterar till styrelseordförande.
Rapport
• Två olika slags rapporter kan göras: en informell eller en formell rapport.
• Sexuella trakasserier och mobbning är ett av de känsligaste problemen, som kan uppstå i en verksamhet, därför att företeelsen så
nära berör den personliga integriteten. Det är viktigt ur allas synvinkel att trakasserierna upphör omgående.
.
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Informell lösning
Om trakasserierna inte upplevs och bedöms vara av allvarlig natur, kan en informell lösning vara att föredra. Det kan i vissa fall ske
enbart mellan de berörda eller genom ombud. Observera att det är den utsattes/utsattas upplevelse som är avgörande och inte
omgivningens tolkningar.
Det bör beaktas att rapport om mobbning, sexuella trakasserier inte automatiskt leder till en formell anmälan mot den anklagade.
Mottagaren av informationen har tystnadsplikt om inte annat önskas.
Formell Anmälan
Om den informella hanteringen inte leder till någon förändring eller om trakasserierna är av allvarlig natur ska formella åtgärder
vidtas. Detta görs av den utsatte/utsatta eller ombud, förslagsvis styrelseordförande i klubben. Utredningen ska ske snabbt med
respekt för båda parter. Den utsatte/utsatta kan dra tillbaka anmälan.
I utredningen ska följande ingå:
• Båda parter ska höras och få berätta sin syn på situationen.
• Uppgifter som lämnas ska skrivas ner för kontroll.
• Sekretess ska beaktas för att skydda den personliga integriteten.
• Namn och innehåll i anmälan får inte delges andra än dem som deltar i utredningen.
• Om den anmälde anses skyldig kan sanktioner vidtas.
• Formella åtgärder ska alltid följas upp under en tid. Detta för att garantera att trakasserierna har upphört.
Om den anmälde är skyldig kan disciplinära åtgärder vidtas såsom varning, avstängning eller polisanmälan.
Krishantering
Idrottsorganisationen bör så tidigt som möjligt bedöma om den utsatte/utsatta är i behov av professionell samtalshjälp och i så fall
rekommendera detta.
Vid allvarligare och/eller återkommande former av trakasserier kan det vara nödvändigt att den skyldige bereds någon form av stöd
för en beteendeförändring. Detta kan också villkoras som en del av de sanktioner, som eventuellt vidtagits. Varje utredning bör
närmare överväga behov och utformning av ett sådant stöd. Har händelsen blivit allmänt känd i ett större sammanhang och därmed
påverkat föreningens förutsättningar att fungera, kan det finnas skäl att ge stöd också för detta.
Det är emellertid av största vikt att beakta integritet och tystnadsplikt.

Utbildningsplan fotboll
Bråvalla IK erbjuder ledare inom fotboll enligt SVFF:s utbildningsplan
Läs mer på http://fogis.se/tranare/svffs-tranarutbildning/ och
http://ostergotland.svenskfotboll.se/ledarutbildning/tranarutbildningar/

Spelarutvecklingsplan

Spelarutbildningsplan
Enligt Östergötlands fotbollsförbund fyra nivåer
De fyra nivåerna
Hur man bör hantera träningar och matcher varierar beroende på hur gamla barn/ungdomar man tränar.
Därför har Svenska Fotbollförbundet delat in planen i fyra nivåer och ni kan läsa mer om varje nivå i
menyn till vänster. ÖFF har även tagit fram ett häfte med exempel på bra träning för varje nivå.
ÖFF Landslagets Fotbollsskola
ÖFF Fotbollsglädje, 6-7 år
ÖFF Nivå 1, 8-9 år
ÖFF Nivå 2, 10-12 år
ÖFF Nivå 3, 13-15 år
ÖFF Nivå 4, 16-19 år
För varje nivå finns det även särskilda utbildningar framtagna av ÖFF. Varje utbildning tar tre timmar och
består av både teori och praktik och genomförs hemma hos föreningar som så önskar. Temana är "att leda
laget i träning" eller "att leda laget i match".
För mer info http://ostergotland.svenskfotboll.se/spelarutbildningsplan/

Seniorsektionen 1/4

Organisation:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Karlsson
Torbjörn Björkdahl
Jörgen Jarl
Mattias Andersson

Herrsenior
Sportgruppen
Huvudtränare
Hjälptränare/ledare
Hjälptränare/ledare
Målvaktstränare/ledare
Ledare/materialförvaltare
Ledare

Christer Olsson
Jörgen Jarl (kontaktman)
Gerry Klindt
Anders Karlsson
Christer Wågman
Harriet Andersson
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Verksamhet: Fotboll
ICA cupen inomhuscup
Träningstider vinter enlig separat träningslista
Träningstider gräs enligt separat träningslista
Träningsmatcher
Östgötacup
Seriespel
Kuddbycupen

Övriga aktiviteter
Bråvalladagen, ansvarig för arrangemanget
Upptaktsträff
Personligt åtagande
Arbetsdagar
Vägstädning
Inträde vid matcher
Midsommarfest
Senioravslutning
Sponsoraktiviteter

Seniorsektionen 4/4
Damsenior
Organisation:
Ordförande
Kontaktman
Tränare

Anders Karlsson
Ullrika Björkdahl
Robin Jarl

Målsättning
Verka för att damfotbollen skall utvecklas

Verksamhet:

Övriga aktiviteter

Ungdomssektionen 1/6
Organisation:
Ordförande
Ledamöter
Utbildningsansv.

Pojkar/flickor
Samtliga ledare
Vakant

P/F 02 och 03

Magnus Klockare

P 05

Anders Kalmemo

F 03/05

Nils Wikdahl

P/F 06/07

Hanna Oinas
Claes Rydgren
Mattias Skarp

P/F 08/09

Jimmy Lennartsson
Henrik Lindqvist

P/F 10/11

Jonas Börjesson
Mathias Henriksson
Madde Henriksson
Anna Skagervik
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Verksamhet:
Medverka i inom och utomhus cuper
Träning inomhus och utomhus på grus och gräs
enligt de mål och riktlinjer för varje åldersgrupp
och den handledningspärm som upprättas.
Träningsmatcher
Seriespel i ÖFF:s ungdomsserier
Etablera samarbete med andra klubbar på
Vikbolandet.
Medverka i Kustbollen

Övriga aktiviteter
• Arbetsdag
• Valborgsmässofirande
• Midsommarfest, organisera
• Ungdomsavslutning för alla barn och
ungdomar som tillhör ungdomssektionen
• Kioskverksamheten vid matcher på
idrottsplatsen.

Målsättning övergripande
Det ska vara roligt att träna och spela fotboll och volleyboll i Bråvalla IK
Erbjuda barn och ungdomar en bra sysselsättning där varje individ kan utvecklas både
individuellt och i grupp
Bråvalla IK erbjuder alla ledare lämpliga utbildningsprogram enligt SVFF´S tränarutbildning
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Mål och riktlinjer för BIK:s ungdomsverksamhet, fotbollslek 4 – 6 år
Mål
Att- Genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera barnens intresse för idrott och
bollspel samt ge dem en allsidig motorisk träning.
Att- Lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera regler
Att- Rekrytera spelare och ledare till BIK:s ungdomsverksamhet
Att- Skapa intresse för Bråvalla
Riktlinjer
Övningarna följer ett pedagogiskt väl upplagt och varierat program med:
• Bollteknik
• Bollekar
• Bollspel (högst 2 mot 2 med målvakter)
• Följa de övningar som erbjuds i de olika utbildningsnivåerna
• Övningar från Bråvallas övningspärm
Något att tänka på för dig som ledare…..
Ställ upp som ledare om du anser ha tid och förmåga. Unna dig den glädjen av att delta i barnens
aktiviteter och följa deras utveckling
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Mål och riktlinjer för BIK:s ungdomsverksamhet 7 – 9 år
Mål
Att- Genom lekfull träning stimulera barnens intresse för fotboll och
lära dem grundläggande fotbollsteknik.
Att- Lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera regler
Att- Aktivera barnens föräldrar att på olika sätt stödja verksamheten.

Riktlinjer
Du ska som ledare ge barnen möjlighet att lära sig enkla grunder i teknik och inrikta dig följande moment:
• Finter och dribblingar, passningar, mottagningar, vändningar, skott, nickningar, målvaktsteknik.
En bra träning kan se ut på följande sätt:
• Teknikträning: Vän med bollen (välj lämplig nivå med tanke på barnens ålder och mognad).
• Spelträning: Fotbollsskolan (övningarna bör tas i bokens ordning eftersom svårighetsgraden ökas successivt).
• Övningar från Bråvallas övningspärm och SVFF`S övningsbank på nätet. www.svenskfotboll.se
• Smålagsspel (högst 3 mot 3 med målvakter och stora mål)
Något att tänka på för dig som ledare…..
Uppmuntra och stimulera barnens naturliga vilja och ambition att dribbla, kämpa och göra mål i spelsituationer.
Barnen tycker att det är kul och inlärningen blir effektiv. Stimulera individuella prestationer istället för att ställa
krav på lagspel och passningar. Det barnen inte lär sig om dribblingar i denna ålder är svårare att lära senare.
Låt barnen - då de är mogna för det – själva upptäcka fördelarna med att samarbeta med medspelarna
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Mål och riktlinjer för BIK:s ungdomsverksamhet 10 – 12 år
Mål
Att- Genom lekfull träning stimulera och utveckla barnens fotbollsteknik och spelförståelse.
Att- Lära barnen att genom ett hänsynsfullt uppträdande fungera tillsammans i grupp samt respektera regler.
Att- Stimulera föräldrar till fortsatt aktivt stöd för verksamheten.

Riktlinjer
Du ska som ledare ge barnen möjlighet att utveckla grunderna i teknik och inrikta dig på följande moment:
• Finter och dribblingar, passningar, mottagningar, vändningar, skott, nickningar, målvaktsteknik.
Du ska också gå igenom grunderna för anfallsspel:
• Spelbar, spelavstånd, spelbredd, speldjup.
Och för försvarsspel
• Försvarssida
En bra träning kan se ut på följande sätt:
• Teknikträning: Vän med bollen
• Spelträning: Fotbollsskolan och vän med bollen i kvadrat
• Övningar från Bråvallas övningspärm och SVFF`S övningsbank på nätet. www.svenskfotboll.se
• Smålagsträning (högst 4 mot 4 med målvakter och stora mål) följ helst ett tema under träningen.
Något att tänka på för dig som ledare…..
Gläds med barnen då de lyckas i match med något de lärt sig på träning.
Påminn barnen och barnens föräldrar om att spelresultatet är betydligt viktigare än matchresultatet.
Se på matchen som en viktig träning och som ett led i barnens utbildning till fotbollsspelare.
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Mål och riktlinjer för BIK:s ungdomsverksamhet 13 – 16 år
Mål
Att- Genom rolig och meningsfull träning och spel på lämplig nivå stimulera och utveckla spelarnas
fotbollskunnande..
Att- Skapa förutsättningar för intresserade och duktiga spelare att prova på och gå vidare högre upp inom föreningen
Att- Motivera ungdomarna till fortsatt FAIR-PLAY
Att- Ge alla ungdomar möjlighet att spela i Bråvalla fram till senioråldern och A-lagsspel samt att stimulera ett framtida
intresse som fotbollsspelare, ledare eller domare.
Att- Motivera föräldrarna att stödja verksamheten genom olika projekt.

Riktlinjer
Din uppgift som tränare är att ge spelarna tillfälle att träna fotboll och utveckla dem i spelets grunder samt att genom
olika studiecirklar stimulera ett fortsatt intresse för andra uppgifter som är ägnade att gynna fotbollens utveckling.
Träningarna bör innehålla:
• Teknikträning, spelträning, smålagsspel (högst 5 mot 5, 13 år och 6 mot 6 med målvakter i stora mål.
• Följa de övningar som erbjuds i de olika utbildningsnivåerna
• Övningar från Bråvallas övningspärm och SVFF`S övningsbank på nätet. www.svenskfotboll.se
• Teori, kost och skadeförebyggande kurser
Något att tänka på för dig som ledare…..
De flesta fotbollsspelare har varken tid eller förmåga att ägna sig åt elitfotboll men de inser ändå att glädjen med
fotbollsspelet finns även på andra nivåer. Den glädjen finns all anledning att stimulera. Det är därför BIK:s ambition
att stödja breddfotbollen i föreningen upp till junioråldern och sedan vidare i seniorverksamheten.
Som ledare för ett breddlag har du således en viktig uppgift att fylla

Organisation:
Ordförande
Ledamöter

Gymnastik/Friluftsektionen 1/2
Peter Ettling
Alla ledare

Skid o friluftsverksamheter Peter Ettling
Innebandy Barn

Maria Lundberg
Samuel Andersson
Pernilla Andersson
Anna Jansson

Innebandy Vuxna

Olle Engström
Torbjörn Björkdahl

Vuxengymnastik

Lena Larsson

Boll och lek

Midas Verheijden
Jonas Börjesson

Gymnastik/Friluftsektionen 2/2
Målsättning
Seniorer
Bedriva gymnastik för att bibehålla rörlighet och hälsa.
Stimulera motionärer t.ex. genom konditionsträning, styrketräning och social samvaro
Barn
Att utveckla barns motorik
Att kunna vara i grupp och följa en instruktion.
Att upptäcka glädjen i att röra på sin kropp.
Visa upp sig ("titta vad jag kan") på en avslutning för föräldrarna.
Barn och vuxna
Stimulera till övriga friluftsaktiviteter utomhus såsom skidåkning, löpning, stavgång, etc.
Innebandy
Etablera innebandy verksamheten i Bråvalla IK
Övriga aktiviteter
Uppdragning av skidspår vintertid
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Östra Husby IP
Adress: Bossgårdsvägen, 61024 VIKBOLANDET
Telefon: 0125-50628
Ägs av Norrköpings kommun och drivs av Bråvalla IK, tillsvidare
Ansvarig för anläggningen:
Nils-Olof Olofsson
Vaktmästare och anläggningsskötare: Christer Wågman
Plankommité:
Peter Jansson
Sigvard Andersson
Jan Skagervik
Lennart Skagervik
Anläggningen:
Två 11-manna gräsplaner, varav den ena är elljusförsedd.
En 7-manna gräsplan.
Två 5-manna gräsplaner
En elljusförsedd grusplan.
Idrottsanläggningen har fräscha omklädningsrum med väl tilltagna duschar.
Det finns handikappvänliga toaletter, klubbstuga och kiosk.
Invid anläggningen finns en stor parkering.
I anslutning till idrottsplatsen finns Kullbacken med den fina oas där det traditionella midsommarfirandet firas varje år.
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Byggnad:
Stora huset, omklädningsbaracken och förrådsbyggnad
Ansvara för driften av husen och det löpande underhållet.
Avfallshanteringen från fastigheten (sorteringsmöjligheter)
Se till att förbrukningsmaterial ( lampor, säkringar, lysrör, handdukar, toapapper) finns på anvisad plats.
Gräsplaner: A-plan, B-plan, 7-manna och 5-manna.
Bevattning, vid behov maj, juni, juli
Dräneringen, öppna och stänga efter väderleksförhållande
Gödsla en gång/månad
Gräsklippning minst 2 ggr/vecka
Bortforsling av överblivet gräs
Linjemålning av planer under vår och höstsäsongen
Övriga
Skötselytor: Grönytor
Klippning 1gång/vecka
Grästrimning 4ggr/år i närhet av planerna och läktaren
Grästrimning runt sandplan 1 gång/år
Klippning, grästrimning av Kullbacken Juni, juli och augusti vid behov
Klippning, grästrimning av Bygdegården 1 gång/vecka
Grusplan
Saltning av plan för tidig start på våren
Snöröjning efter behov
Sladdning av plan
Kritning av linjer till helger för träningsmatcher
Parkering och övriga grusytor
Dagvattenbrunnar ses över och töms vid behov 1gång/år
Bekämpa vegetation och ogräs 2ggr/år

Bevattningsanläggning
Tömma allt vatten i ledningar för frysrisk på vintern
Isolera och se över pumpautomatik inför vintern
Provköra anläggningen första veckan i maj inför sommaren
Se över slangar och bevattningståg
Stolp- och planbelysning
Byte av lampor vid behov
Se över elsäkerheten i elskåpen och kablage
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Verksamheten: Vintertid (oktober – April)
Aktivitetsdag, första lördagen efter säsongsavslutning,
(anläggningsansvarig kallar i god tid, förtäring ordnas)
Plocka ner nät i målen
Tömma alla vattenledningar där frysrisk finns.
Isolera bevattningspump
Markera hörnflagor på planerna
Städa av gräs och grusytor
Stänga av varmvattenberedare, endast frysvakt
Dra ned värmen i omklädningshuset
Ventilation på lågvarv
Storstädning av omklädningsrumsbyggnader och förråd
Februari grusplan
Ordna med snöröjning och saltning
Sladda planerna efter väderleksförhållanden
Mars grusplan
Sladda biarbeta underlaget
Linjera för träningsmatcher på grusplan
Öppnar omklädningsrumhuset med varmvatten och värme

Sommartid (april – oktober)
Aktivitetsdag, lördag 1 vecka före säsongsstart
(anläggningsordf. kallar i god tid, förtäring ordnas.
Målen ordningställs
Planerna märks upp
Skador efter vintern åtgärdas
Storstädning av lokalerna
Säsongstart
Skötsel enl. grönytor 1/2
Städning utförs av varje lag enligt städlista.
Aktivitetsdag, tisdag efter sista matchen på våren
(anläggningsordf. kallar i god tid, förtäring ordnas.
Städning
Grästrimning
Bekämpa vegetation och ogräs
Dressa planerna om behov finns
Lägga nytt gräs i målen
Aktivitetsdag, tisdag före första träningsmatch på hösten
(anläggningsordf. kallar i god tid, förtäring ordnas).
Linjera planerna
Klippning, grästrimning, bekämpa vegetation och ogräs

Övrigt
Ansvarig för verksamhet, budget, drift och skötseln av anläggningen är
anläggningsansvarig
Aktivitetsdagarna åligger medlemmarna och läggs in som en del i verksamheten och för att sänka kostnaderna
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Sponsring:
Föreningens medlemmar ska vara aktiva och lyhörda till att skaffa sponsorer.
Detta för att få en god ekonomi och kunna erbjuda en bra ungdoms och
seniorverksamhet med välutbildade ledare.
Sponsring i Bråvalla IK:s namn ska gå till föreningens verksamhet.
Ledare och medlemmar kan skaffa sponsorer som sponsrar enskilt lag eller grupp
inom Bråvallas verksamhet.
Kravet är att inte kontakta de sponsorer som Bråvalla IK har avtal med.
Se separat dokument ”Bråvalla IK klubbsponsorer”
All sponsring ska meddelas och dokumenteras genom sponsoransvarig.

Sponsorpolicy 2/2

Bråvalla IK;s klubbsponsorer
för 2018:
Apptek
Djurbergs
Hellbergs bygg
ICA Supermarket Östra Husby
KTC Konungsunds TC
Lundgrens el
MCM Relining
NHS
OCAB
Plåt-Niklas

Q STAR
Renall
Skeppa
Spiscenter
Svensk Licens Svetsning AB
Taxikurir
Vikbolandets bil & motor
Walterheds Entreprenad
Vikbolandets hårmode
Vikbolands Taxi

Lotteripolicy

Föreningen har beslutat om följande lotterier/rabatthäften:
Idrottsrabatten
Julkalender ( Bingolotto)
Höstlotteri, (ICA Östra Husby sponsorlotteri)
Åtagande: aktiva medlemmar
Höstlotteri, (ICA Östra Husby sponsorlotteri) ligger utanför möjligheten att
köpa sig fri.

Ekonomisk fördelning olika aktiviteter inom Bråvalla IK
Aktivitet

Utförare

Fördelning

ICA lotteriet

Samtliga

100% till BIK

Julkalender

Samtliga

100% till laget

Sverigelotter

Samtliga

5 kr/lott till sekt.

Idrottsrabatten

Samtliga

100% till laget

Bingolotto

Samtliga

100% till laget

Vägstädning

Herr

100% till laget

Kiosken

Ungdom

100 % till laget

Inträde till matcher

Herr/dam

100 % till laget

Sponsring

100% till BIK.

Materialsponsring

Samtliga

100% till BIK

Midsommarfest

Samtliga

100% till BIK

Senioravslutning

Herr/dam

100% till BIK

Valborg

Ungdom

100% till ungdoms sektion

Bråvalladagen

Samtliga

100% till BIK

Vikbolandsmarken

Ungdomssektion

100% till BIK

Övrig försäljning och aktivitet

Beslutas av styrelsen

Kommentar

Stadgar och riktlinjer för verksamheten

Målsättning och idé
Bråvalla Idrottsklubb är en ideell, politiskt och religiöst obunden
organisation som startade sin verksamhet 1927 i Östra Husby Socken
i Östergötlands län. Föreningen startade med målsättningen att bli
en samlingspunkt för ortens befolkning och samling kring friluftsliv
och idrott. Den inriktningen gäller alltjämt och förtydligas i följande
satser:
att samla intresserade till fysisk fostran. träning och idrottsutövande
i god sportsmannaanda och med speciell inriktning på barn och
ungdomar
att med all kraft tillvarata idrottsutövarnas sociala och ekonomiska
intressen och se till att det skapas resurser för vidareutveckling av
verksamheten
att vara med och påverka samhällets olika organ så att förståelse
för vikten av rörelse och friskvård får ökat genomslag inom ortens
befolkning.
att verka för att idrotten på Vikbolandet utvecklas och hävdar sig
inom länet och riket samt att alla, framförallt ungdomarna känner
samhörighet och gemenskap i sin hembygd
att ordna studier och vidareutveckling för unga talanger – idrottsutövare och ledare – till nytta för utvecklingen i hembygden
att möta nyinflyttade människor oavsett hudfärg, kön eller läggning
och hjälpa till så att alla känner sig välkomna och snabbt kan komma
in i gemenskapen på sin nya hemort!

§ 1.
Medlemskap
Medlem intages i föreningen av Huvudstyrelsen efter ansökan,
som skall vara åtföljd av medlemsavgift, som fastställts av
styrelsen. Huvudstyrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller
särskild person att intaga medlem. Ansökan om medlemskap
får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer
att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan
om medlemskap avslås skall fattas av huvudstyrelsen.
§ 2.
Uteslutning
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan
anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade
avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning fattas av Huvudstyrelsen. Frågan om
uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att
yttra sig inom viss av Huvudstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar.
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges
vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslutet.
Detta beslut skall inom 3 dagar från dagen om beslutet avsändas till
den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt
regler i RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande
verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.
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§ 3.
Medlem
Skall betala den årsavgift som beslutas av styrelsen. Hedersmedlem
är befriad från avgift. Huvudstyrelsen kan även befria medlem som
deltager i kombinerade lag tillsammans med annan förening och som
har betalat medlemsavgift till denna förening från avgift
Medlemskort får ej utlånas eller överlåtas.
Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning
har fattats av organ inom föreningen.
Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas
för medlemmarna.
Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de
former som är vedertagna inom idrottsrörelsen.
Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen
Får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av huvudstyrelsen eller, om denna så bestämt, sektionsstyrelsen. Om tävling
eller uppvisning arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande
SF ge samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF, som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller upp
visningen gäller, får medlemmen delta endast om SF godkänt
tävlingen eller uppvisningen
§ 4.
Huvudstyrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av Huvudstyrelsen. Den skall
inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar verka
för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas
intressen.

Det åligger Huvudstyrelsen särskilt att:
o Tillse att föreningens bindande regler iakttages.
o Verkställa av årsmötet fattade beslut.
o Planera och leda verksamheten och förvalta föreningens tillgångar och medel.
Huvudstyrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande,
kassör, vice kassör, sekreterare vice sekreterare samt tre
ledamöter som samtidigt är ordförande i var sin sektion.
Ordförande, sekreterare och kassör utgör arbetsutskott
för beredning av frågor till styrelsen samt verkställighet av
styrelsens beslut. Styrelseledamöterna väljs av årsmötet
för en tid, som sägs i § 9 punkt 11, bland föreningens röstberättigade medlemmar. Föreningens firma tecknas av
Huvudstyrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedda
personer. Huvudstyrelsen sammanträder när ordföranden
eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Huvudstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter
kallats till sammanträdet och minst hälften plus en av dem
är närvarande. Vid sammanträde skall föras protokoll Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
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§ 5.
Huvudstyrelsen uppgifter
Ordföranden är föreningens officielle representant och leder styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar
som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har
ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe.
§6
Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.
Huvudstyrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till årsmöte
följande år.
§ 7.
Revision
Huvudstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, och
övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så
begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det
räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall
granska styrelsernas förvaltning och räkenskaper för senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till Huvudstyrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 8.
Sektioner
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet i sektioner, nämligen
fotboll seniorer, ungdom och gymnastik.
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet
eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående
av ordförande samt fyra ledamöter. Sektionsstyrelsen väljs av
föreningens årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Huvudstyrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat sätt,
de befogenheter som sektionsstyrelserna har. Sektionsstyrelsen
upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen
att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och verksamhetsplan inges till Huvudstyrelsen för godkännande på tid
som Huvudstyrelsen bestämmer. Huvudstyrelsen gör de ändringar
i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn
till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens
ställning eller väntade utveckling av den idrottsliga verksamheten.

Stadgar och riktlinjer för verksamheten
§9
Möten
Med föreningen hålls årsmöte före mars månads utgång.
Extra möten hålls då styrelsen anser att det föreligger behov,
eller då revisorerna med angivande av skäl, skriftligen så
kräver, eller när det för angivet ändamål begäres av minst en
tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter Huvudstyrelsen att inom fjorton dagar kalla
till extra möte, får den som krävt mötet kalla till möte.
Kallelse jämte dagordning för extra mötet skall finnas
tillgänglig, senast sju dagar före mötet, för medlemmar eller
kungöras inom samma tid genom anslag i klubblokal eller
dylikt. Huvudstyrelsen bestämmer tidpunkt och plats för
möte. Kallelse till årsmötet översändes till medlemmarna
senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid i
ortspressen samt genom anslag i klubblokal eller dylikt.
Huvudstyrelsen skall hålla dagordning, redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Mötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som
är närvarande på mötet.
§ 10.
Rösträtt
Medlem som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till
föreningen och under året fyller lägst femton år samt
Hedersmedlemmar har rösträtt på möte. Rösträtten är
personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte
har rösträtt, har yttrande och förslagsrätt.

§ 11.
Beslut, omröstning
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning – votering –
om sådan begärs. Alla frågor avgöres vid omröstning med enkel
majoritet. Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna
sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning
som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse
av lika röstetal lotten avgöra.
§ 12.
Stadgar m m.
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen.
I sådant fall krävs minst 2/3 av avgivna röster biträder beslutet.
Möte som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande
eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel
majoritet för beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall
anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsbefrämjande ändamål. Beslut, samt revisionsberättelse jämte balansoch resultaträkning, skall omedelbart delges vederbörande SF.
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion skall översändas
till vederbörande SF. Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och
övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade
föreskrifter. Huvudstyrelsen skall tillse att ovannämnda stadgar,
föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Stadgar och riktlinjer för verksamheten

11. Val av
Vid årsmöte skall förekomma följande ärenden:
a) föreningens ordförande, tillika Huvudstyrelsens ordförande,
1 Upprop fastställande av röstlängd för mötet
för en tid av ett år, val av vice ordförande för en tid av två år,
2 Fråga om mötets har utlyst på rätt sätt
sekreterare och vice sekreterare, kassör och vice kassör väljs
3 Fastställande av dagordning
växelvis på två år.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
b) ordförande och ledamöter i sektionsstyrelser på ett år. Ord5 Val av protokolljusterare, som jämte ordförande skall justera
förande är automatiskt med i Huvudstyrelsen
mötesprotokollet, samt vara rösträknare
c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val
6 Huvudstyrelsens och sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser
får inte Huvudstyrelsen och sektionsstyrelsernas ledamöter delta
samt resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
7 Revisorernas berättelse över Huvudstyrelsens och sektionsstyrelskall vara sammankallande
sernas förvaltning under det senaste året
e) besluta om erforderligt antal ombud till externa möten
8 Fråga om ansvarsfrihet för Huvudstyrelsen för den tid revisionen
12 Behandling av förslag, som väckts av Huvudstyrelsen eller
avser
inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad
9 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter
medlem minst 21 dagar, före mötet. Förslag om stadgeändring
10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
eller upplösande av föreningen skall inlämnas 30 dagar före
verksamhetsåret
mötet.
13 Övriga frågor: Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de
inte finns med på dagordningen för mötet.

Dessa stadgar har fastställts på årsmöte 25 februari 2005!

Bråvalla IK 75 årsjubileumsfond och vandringspriser

Huvudstyrelsen fastställer, på förslag av sektionerna vilka som skall erhålla de olika utmärkelserna
Artur Wadmans vandringspris instiftat 1957 och vandrade
till 1995 då nytt pris uppsattes att utdelas vid Bråvalla Idrottsklubbs höstfest.
Motivering för utmärkelsen: Att tilldelas medlem som gjort
förtjänstfulla insatser i Bråvalla Idrottsklubbs verksamhet och
utveckling, i kamratlig anda på och utanför idrottsarenan!
Artur Wadmans vandringspris instiftat 1997 för damidrotten
att utdelas vid Bråvalla Idrottsklubbs höstfest.
Motivering för utmärkelsen: Att tilldelas medlem som gjort
förtjänstfulla insatser i Bråvalla Idrottsklubbs verksamhet och
utveckling, i kamratlig anda på och utanför idrottsarenan!
Östra Husby Bygdegårdsförenings vandringspris instiftat
2002 att utdelas vid Bråvalla Idrottsklubbs årsfest.
Motivering för utmärkelsen: Att utdelas till ledare/funktionär
som gjort en god insats för föreningen!

Bråvalla Idrottsklubbs 75-årsfond instiftad 2003 av
Artur Wadman. Avkastningen och vid behov medel ur
fonden skall utdelas i form av stipendier i samband
med Bråvalla Idrottsklubbs ungdomssektions avslutningsfest.
Motivering för stipendier: Att tilldelas unga talanger
som vill vidareutveckla sig inom sin sportgren eller som
ledare inom Bråvalla Idrottsklubb.
Karl Yngve Stenbergs vandringspris instiftat 1985 att utdelas
vid Bråvalla Idrottsklubbs ungdomssektions avslutningsfest.
Motivering för utmärkelsen: Att tilldelas en medlem i äldsta
pojklaget, som gjort förtjänstfulla insatser i Bråvalla Idrottsklubbs
verksamhet och utveckling, i kamratlig anda på och utanför
idrottsarenan!
Rune Botvidssons vandringspris instiftat 1995 att utdelas vid
Bråvalla Idrottsklubbs ungdomssektions avslutningsfest.
Motivering för utmärkelsen: Att tilldelas en medlem i äldsta
flicklaget, som gjort förtjänstfulla insatser i Bråvalla Idrottsklubbs
verksamhet och utveckling, i kamratlig anda på och utanför
idrottsarenan!

Utmärkelser och utnämningar
Utdelas vid årsmöte, ledarträff, senioravslutning och ungdomsavslutning.
Årsmöte eller första ledarträff:
Ledarutmärkelser
Östra Husby bygdegårds vandringspris
Senioravslutning:
Artur Wadmans vandringspris, herr
Artur Wadmans vandringspris, dam
Utnämningar och utmärkelser till spelare
Ungdomsavslutning:
Bråvalla IK 75-årsfond
Karl Yngve Stenbergs vandringspris
Rune Botvidssons vandringspris
Utnämningar och utmärkelser till ungdomsspelare

Bokning och regler av ÖHIP och Vikahallen

ÖHIP

Vikahallen

Matcher:

Bokning:

Bokas i följande rankingordning enligt Svenska fotbollsförbundet.

Målsättningen är att alla lag som vill träna inomhus
under vinter halvåret ska få göra det om tiderna räcker
till.
Svenska fotbollsförbundets ranking gäller även här.
Tiderna inomhus är från 1/9 till 30/4.
Under den tiden som seniorlagen använder Vikahallen
är behovet 1 ggr/vecka.
Ett ökat behov av extratider kan behövas i samband med
inomhuscuperna då behovet är 2 ggr/vecka.
Dialog ska alltid föras mellan de olika sektionerna.
Undomssektionen måste sätta regler hur prioriteringsordning av lagen inom sektionen ska vara.
Varje lag ska veta minst en vecka före när de kan
träna inomhus.

Herrar A-lag
Damlag
Herrar B-lag
Äldsta pojklag
Äldsta flicklag
Osv.

Träningar: gräs
Bokas enligt samma principer som matcher
Herrar
Damer
Äldsta pojklag
Äldsta flicklag
Osv.
Herrar och damer tränar 2 ggr/vecka på de dagar som
är lämpliga på grund av när matcherna är lagda i respektive serie.
Ungdomsslagen tränar de antal ggr som är lämpligt i varje åldersgrupp.
Räcker inte tiderna för kvällarna måndag till torsdag måste fredag och
helgerna användas.

Om alla respekterar dessa uppsatta regler och en dialog förs mellan de olika sektionerna kommer alla ta hänsyn
till varandra. Tänk på seniorer har också varit barn och ungdomar och att barn och ungdomarna blir seniorer.
Träning och match tider bokas med Bokningsansvarig

