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För föreningen Sporting Kristina ry juniorlag gäller följande principer för verksamheten år 2020: 
 
Medlemsavgift 
Föreningens höstmöte besluter om medlemsavgiftens storlek. Medlemsavgift skall betalas av alla 
spelare och övriga medlemmar. Medlemsavgift 2020: enskild medlem 10,- / familjeavgift 20,-.  
För juniorerna gäller att de blir medlemmar i och med att junioravgiften (se nedan) betalas.  
Avgiften betalas med inbetalningskort som delas ut på posten eller direkt till föreningens konto 
Kristinestads Sparbank FI87 4956 1040 0149 32. 
 
Spelaravgift (junioravgift eller senioravgift) 
Styrelsen fastslår spelaravgiftens storlek. Alla spelare avlägger spelaravgift senast inom mars 
månad eller om man blir medlem senare, i samband med att man får sin licens. Det är lagledarnas 
ansvar att junioravgifterna blir inbetalda.  
 
Junioravgiften för säsongen 2020 är 80,-/junior. Om det i familjen finns flera juniorer blir avgiften för 
de övriga 50,-/junior. Lagen samlar in avgifterna på det egna kontot och överför dem senast 
31.3.2020 till juniorsektionens konto Närpes Sparbank, Kristinestads Sb FI25 4956 1020 0067 91.  
Med spelaravgiften finansieras bl.a. domaravgifter, bussen, junioravslutningen och spelarpriser, 
eventuella andra tillställningar till förmån för juniorerna eller tränare/lagledare samt kläder till 
tränare och lagledare.   
Lagen bestämmer själva om de tar in en lagavgift. Lagavgiften kan behövas för utgifter för 
utrustning eller turneringar. 
 
Licenser och försäkringar 
Juniorernas licenser måste vara betalda innan första matchen. Försäkringar skall betalas senast 
då spelaren/laget börjar träna. Separata direktiv för betalning fås från juniorsektionen (gäller 
speciellt nya lagledare). Licenser och försäkringar är i kraft kalenderårsvis. 
Lagledarna skall uppmana föräldrar som har egna försäkringar för juniorerna, att kontrollera så att 
försäkringen gäller även fotbollsskador samt att den är i kraft oberoende av vilken division spelaren 
spelar i. Licenserna beställs från Pelipaikka, där alla lagledare och tränare skall vara registrerade. 
 
Bankkonton och kontantkassa  
Lagens konton är en del av föreningens bokföring. Lagen kan inte ha andra konton. 
Alla föreningens konton skall finnas i samma bank, Närpes Sparbank/ Kristinestads Sparbank.  
Lagens ekonomiärenden hanteras av antingen tränaren, lagledaren eller lagets kassör. Detta 
avgör lagen själva. För öppnande av nytt konto behövs alltid styrelsens beslut, så kontakta 
styrelsen om ni behöver ett nytt bankkonto.  
 
Föreningens medelanskaffning 
Föreningens styrelse besluter om medelanskaffningar som berör alla lag i föreningen. Då är det 
obligatoriskt för alla lag att delta.  
Om man har barn som är medlem i föreningen (det är barnet automatiskt om det tillhör ett lag), så 
är familjen skyldig att delta i de obligatoriska medelanskaffningarna.  
Dessa är bl.a. marknadsvakter tre gånger/år, inventering på Abc tre gånger/år samt eventuellt 
annan aktivitet. Kan man själv inte medverka så sköter man om att det finns en vikarie.  
Juniorlagen får 30% av intäkterna från medelanskaffningar betalt till det egna kontot (förutom 
inventeringen på ABC). Vid andra lagets hemmamatcher tillfaller hela korvförsäljningen laget, 
medan försäljningen ur kaffevagnen tillfaller föreningen. 
 
Föreningens bokslut och revision 
Föreningens verksamhetsperiod är 1.11. – 31.10. Budgeten och verksamhetsplanen presenteras 
på höstmötet. Bokslutet och verksamhetsberättelsen godkänns på vårmötet. 
 
Lagen lämnar in alla kontoutdrag, kvittenser och övriga dokument till bokföraren senast 30.11. 
Bokförare är JHE Consulting Kb, Mellangärdsvägen 7 E, 64140 Tjöck. Jan Evars 0400 163 290. 
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Kläder 
Alla spelare skall ha spelarskjorta. Lagen ansvarar för anskaffning av spelarskjortorna. Föreningen 
delar ut direktiv för tryck på textilier samt logo som kan användas för tryck. Lagen avgör själva var 
man trycker skjortorna. Lagen får själva bestämma om sponsorer på spelarskjortorna. 
Dräkter till juniorerna skaffas gemensamt via juniorsektionen och i samarbete med Wasa 
Intersport. Dessa förses med tryck från föreningens sida. Juniorerna betalar själva sina kläder. 
 
Skolning 
Lagledare och tränare erhåller behövligt material från föreningen. Ett skolningstillfälle/kurs ordnas 
minst en gång per säsong. 
Lagledare/tränarmöte hålls två gånger per säsong, ett i början och ett i mitten av säsongen. Vid 
behov kan fler möten ordnas. Juniorsektionen skickar kallelse till mötet.  
 
Extra fotbollsverksamhet och målvaktsträningar 
Föreningen ordnar varje sommar fotbollsverksamhet för juniorerna förutom lagets egna träningar:  

• Football Academy/ fotbollskola  

• Teknikbaneträningar 

• Coerver träningar 

• Målvaktsträningar 
 

Marknads- och matchfunktionärer 
Alla juniorlag deltar i marknadsvaktandet varje år. Marknaderna ordnas 2020 enligt följande: 

Vårmarknad  18.-19.4.2020 

Sommarmarknad 10.-12.7.2020 (Sporting – Kraft, 10.7.2020) 

Mikaelimarknad  3.-4.10.2020 
 
 
Juniorlagen deltar dessutom som matchfunktionärer på representationslagets hemmamatcher.  I år 
har föreningen även ett andra lag, Sporting Academy där juniorlagen är funktionärer. Föräldrarna 
sköter om biljettförsäljning, hämtar vid behov försäljningsvagnen, sköter försäljning av kaffe och 
korv samt lägger ut sponsorskyltarna vid planen. Juniorerna fungerar som bollpojkar. 
Se separat bilaga för närmare instruktioner. Lagen tilldelas sina tider före säsongstarten och 
ansvarar för att dessa inte glöms bort. Alla familjer deltar i ovannämnda arrangemang.  
 
Juniorsektionen 
Juniorsektionen sammanträder minst 2-3 gånger/år och dess uppgift är att utveckla 
juniorverksamheten inom föreningen. Antingen lagledare eller tränare från varje lag är medlem i 
juniorsektionen. Lagen utser personen. Om det i lagen finns föräldrar som är intresserade av att 
delta i juniorsektionen, så är de mycket välkomna.    
 
Junioravslutningen 
Lagledarna ansvarar gemensamt för tillställning av junioravslutning på hösten.  
 
Ersättningar till tränare och lagledare 
Föreningen ger inte ekonomisk ersättning till tränare och lagledare. Föreningen står för kläder som 
nämns tidigare samt för årskort till representationslagets matcher. 

 
 
Talko och frivilliga medarbetare 
Som alltid i föreningsverksamhet behövs det mycket talkoanda och frivilliga personer som ställer 
upp. Föreningen uppmanar juniorernas föräldrar att aktivt delta i föreningsverksamheten, så att vi 
kan hålla den på en bra nivå och utveckla den varje år.    
 
Hemsida 
Föreningens hemsida har förnyats och alla hjäps åt att uppdatera den så att den bättre tjänar som 
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informationskanal. Alla lag är ansvarig över att deras lagsida är uppdaterad. Om ni har 
korrigeringar ni vill ha utförda, skicka mail till Mats Backlund (matbackl@gmail.com) 
 
Buss 
Föreningens buss är tillgänglig för juniorlagen för bortamatcher. Efter användning tankas full tank 
och bussen städas ur, allt skräp och annat töms! Det finns städmanual i bussen och den bör följas. 
Lag med längre resor har förtur vid bussreservering. Om ni som lagledare inte har tillgång till 
busskalendern i Google kalender, hör av er till juniorsektionen. 
 
Träningsrekommendationer och cuper 
Föreningen rekommenderar att juniorlagen tränar minst 2-3 gånger per vecka från början av året 
till säsongens slut. Lagen väljer själva om de deltar i fotbollscuper, samt finansierar dessa själva. 
 
Fair play och Alla Spelar 
Föreningen uppmanar de yngre lagen (ålder 12 och yngre) till Fair Play och Alla Spelar och de 
gröna fair play korten fås via juniorsektionen. Som bilaga finns Bollförbundets Kaikki pelaa 
säännöt. Bekanta er med dem! 
 
 
Sporting Kristina styrelse 2020 
Ordförande  Jari Rantala 
Vice ordförande Hans-Henrik Nordström 
Kassör   Tom Heinonen 
Sekreterare  Nina Pihl 
Styrelsemedlem Tony Lehto 
   Eero Haapala 

   Göran Engman 
   Bosse Teir 
   Kim Hautaviita 
   Nicklas Träskvik  

 
Slutligen några viktiga datum 
Januari 
31.01.2020       Serieanmälan P20-P12 samt F18-F12   
 
Februari 
29.02.2020 Serieanmälan P11-P8 samt F11-F8    
 
Mars 
31.03.2020  Alla lag överför sina junioravgifter till juniorsektionens konto.  
 
 
Anmälan till säsongen 2020 distriktsserier skall göras via Taso senast på sista anmälningsdagen 
för berörda serie, Anki Timmerbacka anmäler ALLA lag. Föreningens och lagens kontaktuppgifter 
skall uppdateras i Taso i samband med anmälan. Om någon behöver hjälp med licenser eller taso 
så hör av er till Anki. 
 
 
Sporting Kristina, Juniorsektionen 
Anki Timmerbacka, 040 5716767 
Nina Pihl, 050 3434577 


