Rollebeskrivelse

Rollebeskrivelse: Rekrutteringsansvarlig/Oppstartsansvarlig
Målet er å øke interessen for å starte med fotball på Skedsmokorset.
Målgruppen er alle aldre, men primært er det de som går ut av barnehagen og skal
starte i 1. Klasse.
Oppgaver for Rekrutteringsansvarlig i Skedsmo FK
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Ansvarlig for at link «Vil du spille fotball?» på nettsidene til enhver tid oppdatert
med riktig informasjon.
Bidra til innhold i sesongprogrammet med tanke på rekruttering. Dette bladet deles
ut i alle postkasser på Skedsmokorset og omegn tidlig mai.
Samarbeid med all-idretten slik at fotball blir en naturlig del av all-idretten
(arrangement vil være på en eller flere skoler på Skedsmokorset).
Spre informasjon om klubben, pålagte avgifter og oppstartstidspunkt til foresatte.
Informasjonen utarbeides av Sportslig Utvalg (SU).
Koordinere det praktiske ved oppstart av års trinnet i løpet av tidlig september.
Oppstart av nye års-trinn ivaretas av administrasjonen/sportslig utvalg
Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye
årskullene. Det første foreldremøte bør inneholde en del der klubbens historie,
verdier, mål etc blir presentert av en sentral person i klubben. Det gir foreldrene
inntrykk av en klubb og ikke bare et enkelt lag og er en god investering for å få med
foreldre til å bidra rundt årgangen.
Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og
støtteapparat til de nye årskullene. Bør ha minst 5 personer som bidrar på nye
årskull. Anbefales 2 trenere, oppmenn, foreldrekontakt, dugnadsansvarlig
Planlegging av innhold på Huseby arrangement i september. Dette gjelder aktiviteter
som skal kunne passe barn, ungdom, voksne og gamle.
Andre arrangement. Klubben arrangerer også andre arrangementer, for eksempel
Klubbens dag, arrangementer i forbindelse med dame kamp, herre kamp eller annet.
Rekrutteringsansvarlig skal alltid tenke mulighet for rekruttering i alle klubbens
arrangement.
Rekrutteringsansvarlig i samarbeid med sportslig utvalg har et ansvar for å evaluere
og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

