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Detta dokument är ett stödmaterial för ledare, föräldrar och 

spelare i vår förening 
 

Syftet med dokumentet är att förenkla och likrikta all vår verksamhet i föreningen.  

I dokumentet finns föreningens styrande dokument, beskrivning av roller som behövs 

runt ett lag samt instruktioner och guider för situationer/uppgifter som föreningen 

samlat på sig genom åren.  

 

Föreningen tar tacksamt emot förslag kring saker som ska finnas med i detta samlade 

dokument för att ytterligare förenkla för oss alla i föreningen. Skicka förslag till 

info@bikfotboll.se 
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1. Organisationsschema BIK Fotboll samt kontaktpersoner 

 
Styrelsen utses vid årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, när årsmötet inte är 

samlat är styrelsen beslutande organ. Se föreningens stadgar för detaljer kring styrelsens ansvar. 

Under styrelsen finns ett antal grupper med olika ansvarsområden som beskrivs närmare på 

kommande sidor. Syftet med grupperna är att få fler medlemmar delaktiga i föreningsarbetet. Varje 

grupp leds av minst en representant från styrelsen. 

Grupperna har mandat att fatta beslut i vissa frågor men är i huvudsak rådgivande och bereder och 

föredrar ärenden till styrelsen för beslut. 

 

Styrelsen förväntar sig att ledare i respektive lag aktivt informerar föräldrar om möjligheterna att 

engagera sig i föreningens arbete. En förening med aktiva medlemmar är en stark förening. 

 

Styrelsens sammansättning, roller och ansvarsområden för året 2023 

 
Roller, utöver ordförande, och därmed ansvarsområden utses vid konstituerande styrelsemöte efter 

respektive årsmöte.  

 

Håkan Lönnefors, ordförande: 

 

Ann Kristofersson, ledamot: 

- Kassör 

 

Anders Svanholm, ledamot: 

- Vice ordförande 

- Anläggnings- och marknadsansvarig 

 

Linnea Byström, ledamot: 

- Sekreterare 

 

Jonas Nyberg, ledamot: 

- Administratör 

 

Carina Söderberg, ledamot 

 

Sofia Almgren-Fångsjö, ledamot 

 

Jonas Andersohn, suppleant 1 

 

Mattias Bylund, suppleant 2 

 

 

  

Styrelse 

Ekonomi Fotbollsutveckling Anläggning och marknad Föreningsadministration

https://www.bikfotboll.se/docs/1454/41191/Stadgar%20BIK%20Fotboll%20H%C3%A4rn%C3%B6sand.pdf
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Vilken roll vilket ansvar? 

 
Ordförande - väljs av årsmötet 

• Leder styrelsen och ansvarar för att föreningens stadgar efterlevs. 

• Ansvarig för gruppen Fotbollsutveckling 

• Ansvarar även för: 

o Avtal  

o Sportfrågor 

o Samverkansgrupper med andra föreningar (deltagande i grupper kan delegeras) 

o Bidragsansökningar 

o Utveckling av fotbollen 

o Utbildningsfrågor 

o Spelformer 

 

Kassör - utses vid konstituerande styrelsemöte 

• Ansvarig för gruppen Ekonomi  

• Stöttar lagkassörer och ansvarar för att uppföljning av budget görs löpande 

• Kontaktperson mot föreningens revisionsbyrå 

• Ansvarig för fakturahantering 

 

Sekreterare - utses vid konstituerande styrelsemöte 

• Dokumentation, marknadsföring och kommunikation 

• Ansvarar för att inkommande e-post till den gemensamma brevlådan hanteras och 

vidarebefordras till berörda parter. 

• Ansvarar för att registrera lärgruppsaktiviteter 

• Ansvarar för att föreningens hemsida samt konton på Facebook och Instagram uppdateras 

minst 2 tillfällen varje vecka under veckorna 16-25 samt 30-40 för att hålla intresset levande 

och marknadsföra föreningen. Ansvarar även för att varje lag utser en person som hanterar 

sitt lags hemsida och får behörighet som skribent på föreningens Facebook och Instagram. 

 

Anläggnings- och marknadsansvarig - utses vid konstituerande styrelsemöte 

• Ansvarig för gruppen Anläggning och marknad 

• Kontaktperson mot kommunen i frågor som rör anläggningen 

• Ansvarar även för: 

o Sponsorarbetet i föreningen 

o Utvecklingsarbete som rör anläggningen 

 

Administratör - utses vid konstituerande styrelsemöte 

• Ansvarig för gruppen Föreningsadministration 

• Huvudadministratör för SportAdmin, Fogis och Cleverservice 

• Ansvarar även för: 

o Föreningsdomare 

o Stöddokument, handlingsplaner och policys 

o Spelarövergångar 
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Ekonomi 
Leds av föreningens kassör. 

I gruppen ingår även: 

- Lagkassörer från föreningens alla lag. 

 

Gruppens ansvarsområden och mål är att: 

▪ Skapa goda förutsättningar för att bedriva en verksamhet där så många som möjligt ska få 

spela fotboll. 

▪ Hantera föreningens ekonomi med en transparens gentemot medlemmarna.  

▪ Kontakt mot kioskansvariga i föreningens lag  

 

Fotbollsutveckling 
Gruppen leds av föreningens ordförande. 

I gruppen ingår även: 

- Föreningsutvecklare 

- Utbildningsansvarig 

- Spelformsansvarig 

- Fotbollsutvecklare 

- Målvaktstränare 

- Materialansvarig 

- Ledare från ungdomslag (7 mot 7 till 11 mot 11) 

 

Gruppens ansvarsområden och mål är att: 

▪ Leda fotbollsutvecklingen i föreningen genom att arbeta fram och därefter vidareutveckla 

BIK Fotbolls egen spelarutbildningsplan. Genom detta skapas goda förutsättningar att: 

o Få fler barn och ungdomar att spela fotboll så länge som möjligt. 

o Bygga en gemensam grund för ledarna att utgå ifrån. 

o Skapa en trygg miljö för barn och ungdomar att utvecklas i. 

 

▪ Sätta riktlinjer och strategier för vår sportsliga verksamhet på lång sikt. 

▪ Jobba fram långsiktiga mål om hur vi ska utveckla vår ungdomsverksamhet. Tex utforma 

mentorskap där ledare och spelare från äldre lag närvarar på träning och håller i delar av 

eller en hel träning.  

▪ Samtliga lag har utrustning och material som är relevant för den verksamhet som bedrivs. Se 

gränsdragningslista för mer info om vad föreningen respektive laget står för. 

▪ Introducera nya ledare i föreningen samt utse en mentor från gruppen till varje nytt lag som 

startar upp den aktuella säsongen. 

▪ Inventera utbildningsbehov och motivera ledare att utbilda sig för den aktuella nivå de 

ansvarar för. 

▪ Planera fotbollsskola genom att ta fram en grundplanering och därefter utse en årskull som 

ansvarar för detta varje år.  

▪ Rekrytera och teckna avtal med huvudtränare för representationslag. 
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Anläggning och marknad 
Gruppen leds av föreningens anläggnings- och marknadsansvarig. 

I gruppen ingår även: 

- Anläggningsansvarig från föreningens alla lag 

- Aktivitetsansvarig från föreningens alla lag 

 

Gruppens ansvarsområden och mål är att: 

▪ Jobba med fortsatt utveckling av anläggningen Bondsjöhöjdens IP i samarbete med kommunen 

▪ Arbeta fram olika nivåer för sponsoravtal och utifrån detta värva sponsorer till föreningen 

▪ I samråd med kommunen besluta om att öppna/stänga planerna 

▪ Nyckelhantering, nybeställning, utdelning etc. 

▪ Återkommande arbetsinsatser som bla: 

- Utläggning och borttagning av markdukar på våren 

- Ansvara för bevattningen under tilldelade veckor på naturgräsplanerna 

▪ Upprätta schema för städning av lokalerna 

▪ Anordna aktiviteter och arrangemang för medlemmarna i föreningen som tex: 

o Föreningskväll tillsammans med våra samarbetspartners Intersport, Craft och Ica Maxi 

där möjlighet finns att prova kläder och annan utrustning samt fika tillsammans.  
o Fotbollscup 

o Majbrasa, genom att ta fram en grundplanering och därefter utse en årskull (flickor och 

pojkar) som ansvarar för detta varje år. Förtjänsten tillfaller lagen och kan användas till 

kommande cuper etc. 

▪ I slutet av varje säsong planera och genomföra: 

o Föreningsavslutning för samtliga lag 

o Ledaravslutning och avtackning 

▪ Fördelning av träningstider för period 1 och 2 utifrån Policy fördelning träningstider 

 

Föreningsadministration 
Gruppen leds av föreningens administratör. 

I gruppen ingår även: 

- Sekreterare 

- Domarutbildare 

- Föreningsadministratörer SportAdmin och Fogis 

 

Gruppens ansvarsområden och mål är att: 

▪ Att fortsätta utvecklingen av föreningens administrativa stöddokument samt uppföljning och 

vid behov revidering av handlingsplaner och policys samt se till att dessa efterlevs.  

▪ Hantera IT frågor och sköta hemsida samt sociala medier.   

▪ Administration av SportAdmin, Fogis och Cleverservice. 

▪ Beställning av behörigheter till kommunens bokningssystem 

▪ Fördelning av träningstider för period 1 och 2 utifrån Policy fördelning träningstider 

▪ Administration av förråd och hänglås 

▪ Rekrytera och utbilda föreningsdomare samt motivera de att ta klivet upp till distriktsnivå. 

▪ Upprätta arbetsschema för ungdomslagen i samband med representationslagens 

hemmamatcher. 
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2. Aktuella avgifter för säsongen 2023 

Medlemsavgift 

Den betalar alla medlemmar i BIK Fotboll, för närvarande ligger den på 300:-/medlem eller 600:-/familj. 

  

Spelaravgift 

De yngsta spelarna, skoj med boll, betalar ingen avgift. Övriga spelare betalar en avgift beroende på 

vilken spelform de tillhör enligt nedan: 

 

Spelform Spelaravgift 

Skoj med boll Ingen avgift 

3 mot 3 400:-/medlem 

5 mot 5 500:-/medlem 

7 mot 7 600:-/medlem 

9 mot 9 700:-/medlem 

11 mot 11 800:-/medlem 

   

Vad får spelare/laget för denna avgift? 

Föreningen håller laget med bollar, träningsmaterial, matchkläder, domararvoden, anmälan till 

seriespel, DM, hyra för träningstider samt anmälningsavgift för en cup - se avsnitt Anmälan och 

betalning cup för mer info. 

 

I medlemsavgiften ingår det en försäkring som gäller när en är på väg till och från träning/match 

samt under själva träningen/matchen. 

  

Avgifterna skall vara betalda innan en spelare får delta i match. 

  

Hur sker betalning: 

Efter årsmötet, vanligen i april, skickas betalningsunderlag ut via SportAdmin till de medlemmar 

som finns registrerade i föreningens medlemsregister. Förfallodatum 30 dagar efter utskrift. 

  

För spelare som läggs till efter denna period skickas betalningsunderlag ut via SportAdmin i 

anslutning till att en läggs till som medlem. En spelare får träna 4 tillfällen innan fakturan skall 

betalas (sk prova på-träning) undantaget för de allra minsta i skoj med boll där en spelare får 

provträna 2 tillfällen då det är högt tryck på platserna. 

  

Spelare som börjar i föreningen efter 30 juni betalar medlemsavgift samt halva spelaravgiften. 

Skulle ni upptäcka felaktigheter på fakturan så meddelar ni detta via e-post 

till ekonomi@bikfotboll.se, beskriv tydligt vad som blivit fel. 

 

  

mailto:ekonomi@bikfotboll.se
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3. Rutin för begränsat registerutdrag 

Från 1 januari 2020 ska alla specialidrottsförbund och idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet 

begära att ledare uppvisar ett begränsat registerutdrag ur Polisens belastningsregister.  

Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ska öka 

tryggheten i vår verksamhet. Detta är något som ska gälla för alla oavsett hur länge en person verkat 

i förbundet. 

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova 

brott. Med barn räknas alla personer under 18 år. 

Utdraget har kommit till som ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella 

övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott. 

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. 

Vad syns i ett begränsat registerutdrag? 

• Mord 

• Dråp 

• Grov misshandel 

• Människorov 

• Alla sexualbrott 

• Barnpornografibrott  

• Grovt rån 

 

Hur gör du som ledare/anställd för att få ditt registerutdrag? 

1. Gå in på Polisens hemsida och beställ hem ditt utdrag: Övrigt arbete med barn, e-tjänst | 

Polismyndigheten (polisen.se) När du loggat in så väljer du ”Arbete med barn i annan 

verksamhet än skola och barnomsorg” i rullisten. 

2. Belastningsutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Det kan ta upp till två veckor 

innan du får hem ditt utdrag.  

3. Du ska visa upp ditt utdrag ur belastningsregistret för någon i styrelsen. Under vårsäsongen 

erbjuds även några tillfällen där du kan visa ditt utdrag för någon ur styrelsen som befinner 

sig på Bondsjöhöjdens IP (skickas ut/anslås separat). 

4. Kan du inte personligen visa upp ditt registerutdrag ska du skicka det per post till:  

 

BIK Fotboll 

att. Linnea Byström  

Säbråvägen 12, 871 42 Härnösand 

  

5. Utdraget är personligt så det är viktigt att du får tillbaka ditt registerutdrag efter att du visat 

upp det. Skickar du det per post så ansvarar utsedd person för att skicka tillbaka det till din 

folkbokföringsadress.  

6. Utdraget är giltigt i 1 år, så det kan återanvändas under den perioden.  

7. BIK Fotboll kommer att begära att du visar upp ett utdrag från belastningsregistret när du 

påbörjar din roll (se nedan för vilka som omfattas) i föreningen och därefter vartannat år.  

  

  

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
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BIK Fotbolls styrelse har beslutat att följande personer: 

 

SKA lämna in begränsat registerutdrag: 

  

• Anställda, arvoderade samt personer med återkommande uppdrag i verksamheten (t.ex. 

utbildare, föreläsare, instruktörer m.fl) 

• Tränare och ledare som leder en träningsgrupp inom föreningen där minst en deltagare är under 18 år 

• Övriga personer som regelbundet vistas i samma miljö som barn och unga 

• Personer som medverkar vid aktiviteter som omfattar övernattning 

• Medicinare, fysioterapeuter och liknande 

  

BÖR lämna in begränsat registerutdrag: 

• Person som ett par gånger per år anlitas 

• Person som är tränare, ledsagare och ledare för aktiva över 18 år 

 

Styrelsen har även beslutat att det är BRA att följande personer visar upp sitt utdrag:  

  

• Person som är instruktör, föreläsare vid enskilda tillfällen, även någon som hoppar in med kort 

varsel 

  

För ansvarig gällande träffar, föreläsningar, workshops m.m i BIK Fotbolls regi 

Du som ansvarar för aktiviteten är föreningens förlängda arm och ansvarar då för att begära in 

utdrag från samtliga instruktörer/föreläsare.  

1. Informera aktuella personer om hur de ska gå till väga för att begära ut 

registerutdraget från Polisen.  

2. Övrigt arbete med barn, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) 

3. Inför aktivitet visar personen upp sitt registerutdrag till ansvarig för träffen 

4. Du som ansvarig gör en notering om att registerutdrag inhämtats – du ska inte 

behålla utdraget 

 

Vid vägran att uppvisa registerutdrag använder BIK Fotboll sig av time-out, dvs att personen i fråga 

inte får bedriva träning eller någon form av aktivitet i föreningen till dess att utdrag uppvisats.  

 

Vad gör du om du upptäcker att en person blivit dömd för något brott? 

Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Det som framkommer av det begränsade 

registerutdraget, någon/några av punkterna enligt ovan, utgör grund för oss som förening att inte 

låta den personen fullfölja sitt uppdrag.  

  

Kontaktuppgifter för ansvariga i BIK Fotboll: 

Linnea Byström och Sofia Almgren Fångsjö – registerutdrag@bikfotboll.se 

 

 

 

 

  

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
mailto:registerutdrag@bikfotboll.se
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4. Handlingsplan mot mobbning, kränkning och diskriminering 

Syftet med en handlingsplan 

mot mobbning, kränkning och diskriminering är att uppmärksamma alla i föreningen på att detta 

inte är accepterat. Handlingsplanen ska också ge verktyg för att tidigt upptäcka mobbning, 

kränkning och diskriminering, arbeta förebyggande samt synliggöra dessa problem så att de blir 

naturliga att ta tag i. Handlingsplanen anger även hur vi ska arbeta för att komma till rätta med 

problem som rör mobbning, kränkning och diskriminering. 

 

Barnkonventionen 

Idrottsrörelsen i Sverige har enhälligt beslutat att svensk barn- och ungdomsidrott ska bedrivas ur 

ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionens principer. Barnkonventionen består av 54 

artiklar i vilka barns rättigheter anges. Dessa rättigheter gäller för alla barn i alla länder som anslutit 

sig till barnkonventionen (just nu är det alla länder förutom USA). Den 1 januari 2020 blev FN:s 

konvention om barnets rättigheter svensk lag. 

 

De principer som anses vara de viktigaste för idrottsrörelsen är: 

o Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras (artikel 2). 

o Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet (artikel 3). 

o Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas (artikel 6). 

o Alla barn har rätt att säga sin mening och få den beaktad, med hänsyn tagen till barnets ålder 

och mognad (artikel 12-15). 

 

Definition av begrepp 

Nedanstående definitioner är tagna ur skriften ”Skapa trygga idrottsmiljöer” utgiven av SISU 

idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet 2019.  

 

Mobbning 

Mobbning är kränkande behandling som upprepas under en längre tid. Den kan vara fysisk som slag 

och knuffar men även psykisk, som exempelvis elaka kommentarer, miner och utfrysning. 

Mobbning definieras och avgörs utifrån den utsattas upplevelser, inte den som utsätter.  

Att bli mobbad kan innebära stora själsliga sår som kan sitta i hela livet, både för den som utsätts 

och för de som står personen nära. 

 

Kränkande behandling 

Är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad eller mindre värd.  

Det är dock inte diskriminering eller trakasserier men kan vara mobbning. 

Kränkande behandling kan ske vid ett tillfälle eller upprepade gånger under en längre tid. 

 

Trakasserier 

Trakasserier är en form av diskriminering och ska ha samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 

Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt 

eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet. Det är den som är utsatt för 

trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av 

en person medan en annan person inte alls behöver bli illa berörd 

 

Sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. När en person blir utsatt för kränkande 

behandling eller bemötande av sexuell natur som kränker den utsattas värdighet och/eller personliga 

integritet räknas det som sexuella trakasserier. Ett exempel kan vara när en person blir utsatt för 
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fysisk beröring, blickar eller kommentarer som personen i fråga själv upplever som kränkande. 

Många fall av sexuella trakasserier är straffbara enligt paragraferna i sexualbrottslagstiftningen. 

 

Sexuella övergrepp 

Ett sexuellt övergrepp är när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja. Oavsett hur brottet 

bedöms i lagens mening är sexuella handlingar mot någons vilja alltid kränkningar mot den som 

utsätts. Detta gäller även om det inte kan rubriceras som brott enligt lagen eller om polisutredningen 

läggs ner. 

 

Våld 

Till våld räknas alla handlingar mot annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Det 

kan också vara en handling som får en person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra 

något som hen vill. Våld kan vara allt från skojbråk och knuffar, till grov misshandel och mord, 

men även verbala kränkningar och övergrepp kan falla in under begreppet 

 

Det viktigaste kännetecknet för samtliga former av kränkande behandling, trakasserier och 

mobbning är att de är oönskade av dem som utsätts för dem. Avgörande är den utsattes upplevelse, 

inte trakasserarens motiv. 

 

Mål 

Samtliga medlemmar i BIK Fotboll ska vara väl förtrogna med innehållet i handlingsplanen. 

 

Målet med handlingsplanen är att alla ledare ska känna till vad mobbning, kränkning och 

diskriminering är och vara väl införstådda i var föreningen står i dessa frågor. De ska också vara väl 

förtrogna med hur de ska agera om något händer.  

 

Handlingsplanen ska presenteras och gås igenom vid föräldramöte en gång per år. Ledarna 

ansvarar för detta, alternativt bjuder in någon från styrelsen som håller i genomgången. 

 

Ledarna ansvarar även för att handlingsplanen kommuniceras till barn- och ungdomar i det egna 

laget på ett sådant sätt att huvudbudskapet i planen tydligt framgår. Här är det viktigt att anpassa 

informationen till barnens ålder. 

 

Exempel på genomgång beroende på målgrupp 
 
Barn – och ungdomar: 

Vi har nolltolerans mot kränkande uttryck som hora, bög. Detta gäller även svordomar och andra 

nedsättande uttryck. Detta gäller såväl inom laget som mot ledare, föräldrar, domare, motspelare. 

Det är inte ok att bli knuffad och slagen. 

Alla ska få vara med (här har de vuxna kring laget ett särskilt ansvar att se till så att ingen ofrivilligt 

hamnar utanför gruppen). 

Sexuella trakasserier, t ex att röra vid någon annan på ett sätt som denne/denna inte anser vara ok, är 

helt oacceptabelt. 

 
Ledare: 

Använder ett vårdat språk utan svordomar och andra ”fula” ord. 

Vi har nolltolerans mot kränkande uttryck. 

Vi är väl förtrogna med de sju diskrimineringsformerna (kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder) 
 
Föräldrar: 

Använder ett vårdat språk utan svordomar och andra ”fula” ord. Visar respekt för regler, domare, 

domslut, motspelare, medspelare och ledare. 
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Aktiviteter för förebyggande arbete 

Handlingsplanen är ett levande dokument och gås igenom och uppdateras vid behov. 

Ledarna har som ansvar att vid vårens föräldramöte presentera och gå igenom handlingsplanen med 

samtliga föräldrar där det framgår att de tagit del av innehållet i handlingsplanen. Om ledare önskar 

kan någon från styrelsen delta vid föräldramötet och presentera handlingsplanen. 

 

Ledarna har som uppgift att gå igenom och förklara innehållet i handlingsplanen. 

Presentationen av innehållet ska anpassas efter barnens ålder och mognad, se ovan under rubriken 

”Exempel på genomgång beroende på målgrupp”. 

 

Det är viktigt att noga gå igenom åtgärdstrappan så att alla är förtrogna med hur vi arbetar för att 

förebygga kränkande behandling, trakasserier och mobbning samt hur vi avser att agera om något 

ändå händer. Det ska vara naturligt och självklart för både barn, ungdomar, ledare och föräldrar att 

agera om något händer som upplevs som kränkande behandling, trakasserier eller mobbning. 

 

Åtgärdstrappa 

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är den utsatta personen som har tolkningsrätt. Det är bara 

den personen som vet hur just hen känner utifrån vad hen blivit utsatt för. Det är av största vikt att 

ta alla former av kränkande behandling, trakasserier och mobbning på allvar och så fort som möjligt 

uppmärksamma, utreda och arbeta för att komma till rätta med problemet. Ju större öppenhet vi har 

runt denna typ av frågor desto enklare blir det att arbeta förebyggande och därmed i största möjliga 

mån motverka att medlemmar i BIK Fotboll uppför sig illa både mot kamrater, ledare, föräldrar och 

funktionärer inom föreningens lag såväl som mot domare, ledare, spelare, föräldrar och funktionärer 

i andra föreningar. 

 

Nedan beskrivs hur vi agerar samt vad åtgärdstrappan innebär: 

 

1. Beteendet uppmärksammas 

Samtal med den enskilde individen eller de individer det gäller om det icke accepterade beteendet. 

Här informeras även om föreningens värderingar samt att föräldrar informeras om det inträffade. 

 

2. Beteendet varnas 

Varning om det inte sker någon förbättring. 

 
3. Beteendet bearbetas 

Samtal med alla involverade i större grupp. Upplysning och varning om nästa steg ifall ingen 

förbättring sker. 

 

Ansvariga för steg 1-3: 

Barn till barn: Ledare 

Ledare till barn: Styrelserepresentant 

Barn till ledare: Någon av de andra ledarna 

Ledare till förälder: Någon av de andra ledarna alternativt styrelserepresentant 

Förälder till ledare: Någon av de andra ledarna alternativt styrelserepresentant 

Vi oklarheter vänder man sig alltid till styrelserepresentant för hjälp och stöd 

 

4. Beteendet straffas 

Beslut om avstängning, uteslutning eller annan lämplig bestraffning. 

Ansvariga: 

Föreningens styrelse tillsammans med inblandade personer. 
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Utvärdering 

Handlingsplanen utvärderas och uppdateras en gång per år vid en av vårens ledarträffar. 

Nedan följer SISU’s handlingsplan från materialet ”Skapa trygga idrottsmiljöer” som ytterligare 

stöd i dessa frågor: 

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/globalassets/sisu-idrottsutbildarna/stod-och-verktyg/forening/trygg-idrott/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf
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5. Alkohol- och drogpolicy 

BIK Fotboll är en ideell förening vars idégrund bygger på att barn och ungdomar ska uppfostras till 

att bli duktiga idrottsutövare, men framförallt till att bli ansvarstagande medlemmar i det svenska 

samhället. Merparten av det arbete som sker i föreningen är ideellt arbete. 

 

För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är därför viktigt att barn 

och ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och som individer som har förmåga att själva stå för 

samhälleligt sunda värden. Hur ledare och äldre aktiva uppträder har därför mycket stor betydelse 

för de värden som påverkar bilden av föreningen och samtidigt ger vägledning för barn och 

ungdomar över hur de ska uppträda. 

 

Ett led i detta arbete är att ha en gemensam alkoholpolicy där föreningens gemensamma regler 

fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen 

här antagit nedanstående ställningstagande och riktlinjer inom området alkohol.  

 

I BIK Fotboll skall all idrottslig verksamhet vara en förening fri från alkohol, droger och andra 

stimulans- och prestationshöjande preparat. Det skall vara naturligt för varje ledare och spelare att 

påpeka när man ser överträdelser från vår policy.  

 

Ungdomar 

Enligt svensk lag är det åldersgräns på 18 år för att dricka alkohol på restaurang, samt 20 års 

åldersgräns för att handla alkohol på Systembolaget. Föreningen accepterar inte att ungdomar under 

18 år dricker alkohol. Om vi trots det skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol 

gör vi på följande sätt: 

‐ samtal med berörd och kontakt med målsmän. 

 

Ledare och styrelsemedlemmar 

Som ledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina 

ungdomar. Det visar föreningens ledare genom att inte:  

‐ dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man deltar med föreningens 

ungdomar. 

‐ komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte. 

‐ dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder. 

 

Vid misstanke om misskötsamhet hos någon av föreningens ledare och styrelsemedlemmar gör vi på 

följande sätt: 

- Enskilt samtal 

- Varning kan utdelas 

- Vid återkommande misskötsamhet kan personen uteslutas ur förening. 
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Spelare i föreningens representationslag 

Spelare i BIK Fotbolls representationslag är förebilder för de yngre medlemmarna i föreningen. 

Spelarna representerar även BIK Fotbolls verksamhet och ansvarar då för att prestera så bra som 

möjligt i tränings‐ och tävlingssammanhang som goda förebilder. 

 

Om spelare i föreningens representationslag väljer att dricka alkohol ska detta vara måttfullt, och 

dessutom får man inte: 

‐ komma berusad eller bakfull till match, träning eller annat möte. 

‐ dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder. 

 

Vid misstanke om misskötsamhet från spelare i något av representationslagen gör vi på följande 

sätt 

- Enskilt samtal 

- Varning kan utdelas 

- Vid återkommande misskötsamhet kan personen uteslutas ur förening. 

 

Ansvaret för att dessa föreningsgemensamma regler efterlevs 

Åvilar samtliga som direkt och indirekt berörs av dessa regler. Ansvaret är således ledarnas, 

spelarnas men även målsmäns gemensamma ansvar. Med detta ansvar följer även en skyldighet att 

agera i enlighet med dessa regler. 

Ansvaret för att genomföra de ovan nämnda åtgärderna för att nå efterlevnad åvilar berörda ledare 

samt föreningens ordförande och styrelse. 

 

Vid misskötsamhet ansvarar ledaren (eller ordförande) för att ett individuellt samtal med berörd 

sker. Styrelsen kan även besluta om varning samt vid, upprepade fall, uteslutning ur föreningen. 

 

För att få tyngd och hållbarhet i denna policy kommer den att diskuteras vid föreningens 

gemensamma träffar samt redovisas på föreningens hemsida. 
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6. Policy fördelning träningstider 

I Härnösands kommun genomförs fördelningen av träningstider på de två konstgräsplanerna vid två 

tillfällen där samtliga föreningar bjuds in och väljer tider utifrån en fastställd turordning.  

 

Fördelning av träningstider inom föreningen genomförs vid tre tillfällen: 

Period 1 – preliminärt veckorna 9-15, Högslättens konstgräs. 

Period 2 – preliminärt veckorna 16-23, Högslättens & Bondsjöhöjdens konstgräs samt grusplanen 

vid Fyrvägen. 

Period 3 – preliminärt vecka 24 och framåt, hela Bondsjöhöjdens IP.  

 

Fördelning period 1 

Tilldelade tider fördelas ner till lag som ska delta i seriespel, dvs 7 mot 7 Ex. Ådalsserien. 

I mån av plats kan tider fördelas även till lag i lägre ålder på konstgräs. 

 

Fördelning period 2 

Tilldelade tider på konstgräs fördelas ner till lag som ska delta seriespel, dvs 7 mot 7 Ex. Ådalsserien.  

11 mot 11:   2 helplanstider och 1 halvplanstid  

Ungdom stor 9 mot 9:    1 helplanstid och 2 halvplanstider  

Ungdom liten 9 mot 9:    2 halvplanstider 

Barn stor 7 mot 7:    2 halvplanstider  

Barn liten 7 mot 7:    1 halvplanstid  

 

Övriga lag tilldelas 1 träningstid/vecka på grusplanen vid Fyrvägen  

I mån av plats kan tider fördelas även till lag i lägre ålder på konstgräs. 

 

Fördelning period 3 

Genomförs i samband med ledarmöte. Utgångspunkten är att lagen kommer överens för varje plan 

som de tillhör. Styrelsens utgångspunkt är att fördela tider efter ålder, dvs att de yngsta lagen tränar 

på tidiga tider. 

 

11 mot 11:    konstgräsplan 2 träningar/vecka 90min övriga träningar 60 min 

Ungdom stor 9 mot 9:    konstgräsplan + naturgräsplan 9 mot 9 

Ungdom liten 9 mot 9:    naturgräsplan 9 mot 9 

Barn stor 7 mot 7:    naturgräsplan stor 7 mot 7 

Barn liten 7 mot 7:    naturgräsplan liten 7 mot 7 (halvplan 9 mot 9)   

Barn 3 mot 3 och 5 mot 5:   naturgräsplan halvplan 9 mot 9 samt teknikyta 

 

Träningstider under vinterhalvåret i kommunens inomhushallar 

Stycket påbörjat under arbetsmöte 2023-02-01 och planeras vara klart inför höst/vinter 2023. 

 

 

 

 

Länk till Lokalhyror – Avbokningsregler – Förhållningsregler för Uthyrning av idrottshallar, 

idrottsanläggningar inom Härnösands kommun Fritid, Allmänna villkor och förhållningsregler för 

anläggningar uthyrda via samhällsförvaltningen fritid (harnosand.se)  

https://harnosand.se/download/18.2b0ee0b17e15ad811b549a4/1641205012046/Lokalhyror%20m.m%2020220101.pdf
https://harnosand.se/download/18.2b0ee0b17e15ad811b549a4/1641205012046/Lokalhyror%20m.m%2020220101.pdf
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7. Policy matchbokning 

Varje lag har en eller flera som sköter bokning av plan för match, detta sköts via kommunens 

bokningssystem.  

 

Cafeterian (köket) måste bokas separat för att inget annat arrangemang ska bokas in samtidigt som 

vi har matcher. Välj ”Hyra matcher 0,00 / 1 tim” under Taxa (SEK)  

Om fler lag från föreningen har matcher samtidigt så delar alla på köket, se avsnittet Vid match på 

konstgräsplanen: och Vid match på naturgräsplanerna 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 för mer 

information 

 

Match går före träning, men kom ihåg turordningen: 

- Först boka in match på ledig tid 

- I andra hand boka in match på egen träningstid 

- I sista hand boka in match på någon annans träningstid. När sådana situationer 

uppstår så måste ni ta kontakt med drabbade lag och komma fram till en lösning. 
 

Barn- och ungdomslag kan inte boka av senior- och juniorlags (11 mot 11) träningstider för match 

Hur lång tid för en match 

Senior- och juniorlag som spelar 2x45 min - 150 min 

30 min avser uppvärmning 

120 min avser matchtid (45+20+45+10 för ev tillägg) 

 

Ungdomslag 11v11 som spelar 2x40 min - 135 min 

30 min avser uppvärmning 

105 min avser matchtid (40+15+40+10 för ev tillägg) 

 

Ungdomslag 9v9 som spelar 3x25 min  - 120 min 

30 min avser uppvärmning 

90 min avser matchtid (25+5+25+5+25+5 för ev tillägg) 

 

Barnlag 7v7 som spelar 3x20 min  - 90 min 

20 min avser uppvärmning 

70 min avser matchtid (20+5+20+5+20) 

 

Barnlag 5v5 som spelar 3x15 min  - 70 min 

15 min avser uppvärmning 

55 min avser matchtid (15+5+15+5+15) 

 

Kommunens bokningssystem, Fri 

För att kunna boka tider för i första hand matcher behövs en användare som kopplas mot 

föreningens kundnummer/namn BIKSPORT.  

 

I inloggat läge kan du boka tider i/på kommunens samtliga anläggningar, via deras bokningssystem. 

 

Se avsnitt Checklista inför säsong för hur ni gör för att få en användare.  

https://fri.harnosand.se/bokning/
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8. Spelarutbildningsplan och spelarutveckling 

BIK Fotboll är i huvudsak en barn- och ungdomsförening. Föreningen har som målsättning  

att till varje säsong ha lag i seniorspel för såväl damer som herrar. 

Fotboll erbjuds i organiserad form från och med det år barnet fyller 7 år. Barn och  

ungdomslagen ansvarar själva för att rekrytera ledare till sina lag. Föreningen ansvarar för att 

informera och ge förutsättningar för ledaruppdraget. 

 

Barn och ungdomar ska i huvudsak spela i det lag som motsvarar den egna årskullen. Utöver det  

som regleras i Uppflyttningspolicy BIK Fotboll så är undantag från denna regel möjlig i barn och 

ungdomslagen men måste då ske i samförstånd mellan styrelsen och ledare i respektive lag. 

 

Föreningens målsättning är att ha utbildade ledare. Därför erbjuds alla ledare  

utbildningar i syfte att höja kunskapsnivån, för tränarutbildning upp till UEFA C samt  

utbildningar i SISU’s regi. Övriga utbildningar efter överenskommelse med styrelsen. 

 

Eventuella samarbetsavtal med andra föreningar får endast förhandlas av styrelsen eller av  

styrelsen utsedd person. 

 

Spelarutbildningsplan 

Här behöver ett arbete påbörjas av gruppen för Fotbollsutveckling. 

 

Särskilt om seniorverksamheten 

Seniorverksamheten ska sträva efter att spela så högt upp i seriesystemet som nivån och 

kvalitén på egna spelare och ledare tillåter, detta gäller för såväl damer som herrar.  

 

Spelartrupperna ska i första hand bestå av spelare från BIK Fotboll som flyttats upp till 

seniorlag enligt Uppflyttningspolicy BIK Fotboll. Ingen ersättning, ekonomisk eller annan, utgår 

vid värvning av spelare. Reseersättning till och från match, utanför Härnösand, kan utbetalas från  

föreningen beroende på rådande ekonomi inför säsongen. Om reseersättning  

ska utbetalas till privatperson krävs ifylld körjournal som finns under Dokument på hemsidan. 

 

Inga former av ersättningar, förutom eventuell reseersättning, utbetalas till spelare och  

ledare inom BIK Fotboll, däremot kan ersättning till huvudtränare för seniorlagen 

utbetalas från föreningen. Ett sådant avtal får endast beslutas av föreningens styrelse. 

 

Innan säsongen startar måste lagledaren i respektive seniorlag meddela till styrelsen om  

förutsättningarna finns för att fullfölja en säsong. Styrelsen kan i dessa fall besluta att vi ska  

dra oss ur aktuell serie p.g.a. spelarbrist. Detta måste göras senast den sista februari det året 

aktuell serie startar. Förutsättning för seriespel på seniornivå får anses vara uppfylld när  

spelartruppen består av 15 spelare och 2 ledare. 

 

Uppflyttningar till representationslagen, på permanent och tillfällig basis, skall ske på något  

av de sätt som beskrivs av Uppflyttningspolicy BIK Fotboll, se nästa avsnitt. 

 

Spelare från representationslagen ska vara tillgängliga för att delta i träningar för de yngre  

lagen, detta för att bygga upp klubbkänslan och för att minska steget mellan ungdom/junior- och  

seniorspel. 

 

Spelare från representationslagen förväntas att delta på föreningsgemensamma aktiviteter.  

Våra seniorlagsspelare ska vara förebilder och inspiratörer för våra barn och ungdomar. 

 

https://www.bikfotboll.se/dokument/?ID=365018
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Upp- och nedflyttningspolicy BIK Fotboll 

Syfte med upp- och nedflyttning 

Varje spelare skall få möjlighet att utvecklas på sin nivå. Det är därför viktigt med kommunikation 

mellan våra ungdomslag samt mellan äldre ungdomslag och seniorlag. 

Föreningens ambition är att upp- och nedflyttning skall kunna påbörjas vid ca 12-13års ålder, detta 

för att steget upp till seniorfotboll inte ska bli så stort när det blir aktuellt. 

 

Rutiner vid upp- och nedflyttning  

Detta avsnitt beskriver rutinen/processen vad gäller upp- och nedflyttning av spelare i BIK Fotboll. 

Upp- och nedflyttning skall inte ses som ett förfarande för alla spelare. Spelare måste först uppfylla 
de kriterier som krävs för uppflyttning alternativt att ett behov av att få utvecklas i ett yngre lag 

identifierats. 

 

Kriterier för upp- och nedflyttning 

För uppflyttning av spelare krävs att spelaren ligger långt fram i sin utveckling i sitt ordinarie lag. 

Spelaren skall även vara både fysiskt och mentalt redo för spel på seniornivå. 

För nedflyttning av spelare krävs att ett behov av att få utvecklas i ett yngre lag identifierats. 

 

Följande egenskaper hos en spelare skall beaktas vid både upp- och nedflyttning:  

▪ Teknik  

▪ Snabbhet – Med och utan boll  

▪ Spelförståelse – Hur väl spelaren förstår spelet  

▪ Speluppfattning – Med vilken snabbhet spelaren värderar och utför situationer på 

fotbollsplanen baserat på sin spelförståelse.  

▪ Karaktär (avser uppflyttning) – Om spelaren är motiverad att lägga ner den tid och kraft som 

behövs vad gäller det fotbollsmässiga samt även prioriteringen av sin fritid där skola alltid 

kommer först, sedan fotboll och fritid.  

 

Initiering av upp- och nedflyttning  

Förslag om upp- och nedflyttning görs av spelarens ordinarie tränare eller av tränaren i äldre 

ungdomslag alternativt seniorlaget. Uppflyttning kräver samförstånd mellan tränarna i lämnande 

och mottagande lag. Om tränarna inte når samförstånd så avgör styrelsen om uppflyttningen. Är 

spelaren under 18 år skall föräldrar kontaktas och informeras innan uppflyttning verkställs.  

 

Typer av uppflyttning  

Inom BIK Fotboll finns 4 typer av uppflyttning enligt nedan:  

 

Permanent uppflyttning (Ej aktuellt i ungdomslag) 

Om spelaren ligger så pass långt fram i sin utveckling att det går att anta att spelaren efter 

uppflyttning skulle tillhöra den främsta gruppen i seniorlaget så bör spelaren flyttas upp permanent. 

Ingen spelare kan tvingas till uppflyttning utan detta sker i samråd med spelare/föräldrar samt 

ledare. Återkommande uppföljning krävs för att säkerställa att spelaren följer sin utvecklingskurva. 

Är spelaren permanent uppflyttad så skall spelaren matchas precis som övriga spelare i seniorlaget.  

 

Mixad upp- och nedflyttning  

Detta innebär att spelaren tränar båda lagen. Beroende på antalet träningar som lagen har så kan 

detta variera. Viktigt är att spelare ej förlorar kontakten med sitt ordinarie lag. Spelaren spelar 

matcher i sitt ordinarie lag men skulle spelare bli uttagen till match i det andra laget så prioriteras 

deltagandet av respektive tränare, spelaren och ev målsmän.  
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Temporär upp- och nedflyttning 

Med detta menas att spelare under en begränsad och fastställd tidsperiod tränar endast med det lag 

som spelaren är upp- eller nedflyttad till. Denna period bör minst vara 2 veckor för att ge spelaren 

tid till att anpassa sig i den nya gruppen. Om samma spelare blir uppflyttad igen så kan denna 

period vara mindre än 2 veckor. Den temporära upp- eller nedflyttningen kan komma att efterföljas 

av en längre tids mixad uppflyttning. Spelaren kan och bör få delta i match under denna period.  

 

Temporär upp- och nedflyttning matcher  

Vid behov kan spelare behöva flyttas upp- eller ned vid matcher om det aktuella laget saknar 

spelare. Vid denna typ av upp- och nedflyttning samråder ansvariga tränare.  

Seniorlagets matcher prioriteras alltid framför det yngre lagets seriematcher 
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9. Ledare och andra roller runt ett lag – förväntningar och ansvar 

BIK Fotboll strävar efter att ha utbildade och engagerade ledare i all vår verksamhet. Rekrytering av 

nya ledare sker i huvudsak bland föräldrar och äldre spelare i föreningen. Vi ser gärna ett långsiktigt 

engagemang där kunskap och erfarenhet kan tas tillvara inom föreningen över tid. 

 

Förväntningar och krav från förening och föräldrar på våra ledare: 

Vara ett gott föredöme för de barn/ungdomar du tränar/leder 

Se och höra alla – upptäcka signaler på när någon far illa 

Skapa vi-känsla och kamratanda. 

Bjuda på sig själv 

Vara lojal mot föreningen  

Ansvara för lagets utrustning. 

Att delta i de utbildningar som föreningen anordnar för att motsvara ungdomarnas olika nivåer samt 

utveckla dig själv. 

Att som ledare tillsammans med ungdomar och föräldrar utföra de arbetsuppgifter som laget 

tilldelats av föreningen. 

Skapa bra föräldrakontakt, hålla i föräldramöten 

Vara positiv och förtroendeingivande. 

Först på plats – lämna sist 

Att delta i de träffar/möten som föreningen kallar till. 

Registrera närvaro i samband med genomförda aktiviteter, tex träning, match, teorigenomgång, 

cuper etc. Se avsnittet Aktivitetsregistrering SportAdmin för mer information. 

 

Förväntningar och krav från förening och ledare på lagets föräldrar:  

Deltar på föräldramöten 

Skjutsar till bortamatcher 

Är flaggperson eller matchvärd vid hemmamatcher 

Bakar och säljer fika vid hemmamatcher 

Ställa upp på lagaktiviteter som tex försäljning eller andra arbetsinsatser för att dra in pengar till 

lagkassan 

Ställa upp på föreningsaktiviteter som tex städning av anläggningen, lotteriförsäljning, dam- och 

herrlagets hemmamatcher osv. 

Vid behov används Förväntansdokument målsmän 

 

Exempel på innehåll i olika roller och förslag på hur ett lag kan organisera sig 

Det finns inget krav på att det är en person/roll, utan en person kan ha flera roller.  

Beskrivningen av rollerna nedan är exempel och de kan kombineras på olika sätt. 

Rekommendationen är 1 ledare/10 spelare. I samband med uppstart av ett lag och spel i Kvartersen 

så är behovet inte lika stort för samtliga roller. Vid 10 års ålder är det dags för spel i Ådalsserien 

och behovet av fler ökar. Vi ser en vinst i att tidigt formera en ledargrupp runt laget för att vara bra 

rustade när behovet av fler ledare ökar. 

 

Matchvärd: Matchvärd - Ångermanland (svenskfotboll.se) 

Tävlingskommittén i Ångermanlands FF har beslutat att varje lag skall ha minst en person som 

genomfört matchvärdsutbildning för att därefter utbilda föräldragruppen. Denna person blir sedan 

ett stöd för sitt lag för att kunna utföra rollen på ett korrekt sätt, dvs att verka för ett gott klimat för 

alla på och omkring fotbollsplanen 

Vid varje match skall minst två personer utses till matchvärdar.  

Matchvärd skall bära ”matchvärdsväst” för att synas och lätt kunna bli igenkänd. 

Västar finns i ett av föreningsförråden i huvudbyggnaden samt i ett av föreningsförråden på 

baksidan av pistmaskinsgaraget.  

  

https://angermanland.svenskfotboll.se/forening/matchvard/
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Lagledare 

Ansvarar för att boka planer, domare och bjuda in motståndarlag. Information kring bokning av 

planer och domare finns senare i dokumentet under avsnitten Kommunens bokningssystem, Fri och 

Guide Cleverservice.  

Planerar, bjuder in och genomför föräldramöten med stöd av övriga ledare för laget. 

Sköter kommunikationen både internt i laget samt externt via hemsida och andra sociala kanaler. 

Upprättar arbetsschema med vilka som ansvarar för kiosk/fikaförsäljning samt matchvärdsrollen vid 

lagets hemmamatcher. 

 

Tränare 

Huvudansvaret för lagets fotbollsverksamhet och tar tillsammans med assisterande tränare fram 

upplägg för träning samt ansvara för laguttagningar.  

I samråd med lagets övriga ledare samt ledare i årskull över/under diskutera och avgöra om och när 

det kan vara aktuellt med upp- eller nedflyttning av spelare mellan föreningens lag. En upp- eller 

nedflyttning syftar till att utmana spelaren på sin nivå. En dialog skall även föras med spelarens 

målsmän. Föreningens ambition är att upp- och nedflyttning skall kunna påbörjas vid en ålder kring 

12-13år, detta för att steget upp till seniorfotboll inte ska bli så stort när det blir aktuellt. För mer 

stöd i dessa frågor se avsnittet om Spelarutbildningsplan och spelarutveckling. 

 

Assisterande tränare 

Stödja huvudansvarig tränare med upplägg för träning samt laguttagningar. 

I samråd med lagets övriga ledare samt ledare i årskull över/under diskutera och avgöra om och när 

det kan vara aktuellt med upp- eller nedflyttning av spelare mellan föreningens lag. En upp- eller 

nedflyttning syftar till att utmana spelaren på sin nivå. En dialog skall även föras med spelarens 

målsmän. Föreningens ambition är att upp- och nedflyttning skall kunna påbörjas vid en ålder kring 

12-13år, detta för att steget upp till seniorfotboll inte ska bli så stort när det blir aktuellt. För mer 

stöd i dessa frågor se avsnittet om Spelarutbildningsplan och spelarutveckling.  

 

 

Lagkassör 

Samlingspunkten för betalningar och ekonomifrågor kring laget och har därmed löpande koll på 

lagets intäkter och kostnader. Ett nära samarbete med lagets kiosk/fikansvarig som gör inköp till 

fikaförsäljning. 

Löpande dialog med föreningskassören om funderingar eller om något i lagkassans ekonomi inte 

verkar stämma. 

Förväntas delta på de utbildningar och informationsträffar som anordnas för föreningens 

lagkassörer. 

Mer information kring inköp och redovisning i avsnittet Ekonomi – fakturering intäkter/kostnader, 

kiosk/fikaförsäljning. 

 

Kiosk/fikaansvarig 

Inköp till fikaförsäljningstillfällen görs av fikaansvarig som även ser till att kaffe, dricka, muggar 

etc köps in för lagets räkning, se avsnitt om Ekonomi – fakturering intäkter/kostnader, 

kiosk/fikaförsäljning 

Ett nära samarbete med lagets kassör är en förutsättning. 

 

Materialansvarig 

Övergripande ansvar för lagets material, kontaktperson mot föreningens materialansvarig. 
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10. Checklista inför säsong 

Här listas några punkter som det är bra att ni kollar över inför varje säsong och eventuellt åtgärdar 

 

Första året i Ådalsserien 

För de lag som spelar första året i Ådalsserien så behöver ni lägga in spelare i er trupp i FOGIS, se 

Guide FOGIS för mer information.  

 

Domartillsättning upp till 9 mot 9 samt AD i juniorserier (11 mot 11) 

Utse en eller fler som tillsätter domare till matcher samt ser till att godkänna matcher när de är 

spelade. Detta administreras via Cleverservice. 

 

Domartillsättning och ersättning för lag som spelar 11 mot 11  

Utse en eller fler runt ert lag som godkänner inskickade underlag från domare efter spelade 

hemmamatcher i FOGIS arvodeshantering. 

 

Boka tider för matcher  

Bokning av matchtider görs via Kommunens bokningssystem, utse en eller flera som hanterar detta.  

 

Boka tid för övernattning på Bondsjöhöjdens IP 

Se avsnittet om Övernattning i lokalen på Bondsjöhöjdens IP 

 

Förrådsutrymmen 

Varje lag tilldelas i samband med uppstarten ett förråd för att ha sin utrustning och sitt material i, 

tag kontakt med gruppen för föreningsadministration för att veta vilket ni tilldelats. 

Lås tillhandahålls av föreningen som även ansvarar för koderna till varje förråd. 

 

 

Har ni frågor eller om ni behöver lägga till ett konto för någon person runt ert till något av 

ovanstående?  

 

Meddela oss via administration@bikfotboll.se med namn, e-

postadress, mobilnummer samt personnummer om det gäller 

FOGIS eller Cleverservice för den person som avses. 
  

mailto:administration@bikfotboll.se?subject=Behörighet
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11. Ekonomi – fakturering intäkter/kostnader, kiosk/fikaförsäljning 

Kostnader - Inköp 

Standard för alla inköp är att lagen ska köpa/handla mot faktura. 

Det kan vara tex inköp till kiosk/fikaförsäljning, läger, avslutning etc. Föreningen har kundnummer 

hos nedan listade företag. Syftet är att underlätta hanteringen för respektive lag och slippa att ligga 

ute med pengar eller begära uttag via föreningens kassör för varje inköp.  

 

Ica Maxi, kundnummer 256: 

Märk följesedel/kvitto med lagnamn, fota och skicka till ekonomi@bikfotboll.se, för att föreningens 

kassör ska veta vilket lag det skall konteras på. 

 

Dollarstore, kundnummer 104887: 

Be att de märker fakturan med lagnamn för att föreningens kassör ska veta vilket lag det skall 

konteras på. 

 

Inköp från andra företag är ok så länge de kan skicka oss faktura i PDF-format till e-postadressen: 

inbox.lev.345977@arkivplats.se 

 

Viktigt då är att fakturan är ställd till: 

BIK Fotboll 

Stigsjövägen 11 

87153 Härnösand 

 

Se även avsnitt Kvartersen och Anmälan och betalning cup. 

 

Intäkter - Försäljning 

Fikaförsäljning  

Lagets kassör gör en redovisning av fikaförsäljningen minst en gång per år. Datum för 

försäljningstillfället och försäljningsbelopp ska finnas med i redovisningen, som gärna får ställas 

upp i ett exceldokument. Inbetalning av det totala försäljningsbeloppet sätts in på föreningens 

bankgiro (5022-7115) och märkning på inbetalningen ska vara "Fikaförsäljning lagnamnet", t ex 

Fikaförsäljning F12. Redovisningen och info om att en inbetalning till föreningen kommer att ske 

mailas till ekonomi@bikfotboll.se. 

 

Annan inkomst 

Om laget väljer att tex sälja produkter, städuppdrag för Hemab/SCA, vara ”vuxna på stan” 

(Härnösands kommun) för att få in extra pengar till lagkassan informerar ni om detta till 

ekonomi@bikfotboll.se. Kom överens med den ni "säljer en tjänst" till om ni ska fakturera eller om 

de betalar ut ett bidrag till föreningens bankgiro (5022-7115). 

 

Om föreningen ska skicka en faktura mailas ett underlag för det innehållande mottagare, ev 

organisationsnummer, betalningsuppgifter, belopp, vad ni sålt eller utfört till 

ekonomi@bikfotboll.se. 

 

Om ett belopp betalas ut till föreningens bankgiro (5022-7115)  utan att vi skickar en faktura mailar 

ni in uppgifter om den väntade inbetalningen till ekonomi@bikfotboll.se 

 

Om laget sålt produkter där försäljningen betalats till lagkassören och lagkassören betalar in 

totalsumman till föreningens bankgiro (5022-7115), mailar lagkassören in uppgifter om den väntade 

inbetalningen till ekonomi@bikfotboll.se. 

mailto:ekonomi@bikfotboll.se
mailto:inbox.lev.345977@arkivplats.se
mailto:ekonomi@bikfotboll.se
mailto:ekonomi@bikfotboll.se
mailto:ekonomi@bikfotboll.se
mailto:ekonomi@bikfotboll.se
mailto:ekonomi@bikfotboll.se
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Kiosk/fikaförsäljning 

Varje lag har möjlighet att sälja fika vid sina hemmamatcher för att på så sätt tjäna in pengar till sin 

lagkassa. Utöver detta så upprättas varje säsong ett arbetsschema för ungdomslagen där de tilldelas 

någon/några av dam- respektive herrlagets hemmamatcher. Där ansvarar laget för att sköta 

kiosk/fikaförsäljning samt utse två matchvärdar samt bollkullor/bollkallar. 

Cafeterian (köket) bokas separat, se Policy matchbokning för mer information 

 

Prisbild för enhetlighet i föreningen: 

Kaffe  15:- 

Kaka  15:- 

Festis  15:- 

Burkdricka 33cl 20:- 

Toast  25:- 

 

Vid match på konstgräsplanen 

Köket och den utrustning som finns i huvudbyggnaden delas mellan de lag som har match på 

anläggningen (konstgräs och naturgräs) och används för att bla koka kaffe och göra toast.  

Det går även bra att ha själva kioskförsäljningen via den ”bardisk” som finns där alternativt ute på 

altanen. Nyckel för att komma in har någon av ledarna i laget. 

 

Vid match på naturgräsplanerna 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 

Köket och den utrustning som finns i huvudbyggnaden delas mellan de lag som har match på 

anläggningen (konstgräs och naturgräs) och används för att bla koka kaffe och göra toast.  

2 bord, 2 stolar och ett mindre tält finns i ett av föreningsförråden på baksidan av 

pistmaskinsgaraget i anslutning till naturgräsplanerna.  

Skarvsladdar finns även det i föreningsförrådet om ni tex vill göra toast i anslutning till planen, max 

ett toastjärn går att köra samtidigt för att säkringen skall hålla. Nyckel för att komma in har någon 

av ledarna i laget. 

 

Försäljningstillfälle - Swish 

När ett lag har fikaförsäljning är Swish att föredra. Föreningen har inget Swishnummer utan det är 

lagkassören som får använda sitt eget Swishnummer som betalningsmetod. 

QR-kod kan skapas på swish.nu, skriv in i meddelandefältet "Fikaförsäljning lagnamnet", t ex 

Fikaförsäljning F12. Lås meddelandefältet i samband med att QR-koden skapas. 
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12. Information lagdressar och sponsorer 

Varje lag i BIK Fotboll har möjlighet att själva värva sponsorer för att på det viset finansiera inköp av egna 

lagdressar. Hela sponsorbeloppet tillfaller laget. 

Föreningen har ingått ett trepartsavtal med Intersport och Craft vilket innebär att inköp sker via Intersport.  

För utprovning och mer information om beställning tar ni kontakt med teamsäljare på Intersport i Härnösand, 

Jonathan Widerström 0611-20606.  

Den gemensamma föreningsprofilen finns att ta del av via föreningens webbshop:  

BIK Fotboll webbshop hos Intersport 

 

Förutom lagets sponsorer skall även Intersports logotyp finnas med på lagdressarna. Tryck av sponsorer kan 

ombesörjas direkt via Intersports tryckeri, det ni då behöver ordna är respektive sponsors logotyp i EPS-

format. Föreningen har inget annat avtal för tryck men vi använder oss en del av Stripe profil på Kattastrand.  

(Kostnad för tryck av föreningslogotyp står föreningen för när det gäller lagdressar). Tag kontakt med 

Stripe för att diskutera övriga priser och boka tid, 0611-555511. 

 

Fakturering till sponsorer sker via föreningens ekonomisystem, använd Mall fakturaunderlag som 

finns under Dokument på hemsidan. Detta mailas sedan till ekonomi@bikfotboll.se. 

Det finns även en mall för avtal om ni vill teckna med ev sponsorer, inget krav från föreningens sida. 

 

Nedan visar exempel på placering av logotyp/företagsnamn samt prisförslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nedanstående prisförslag ingår en plats på lagdress inkl. reklamskatt och tryckkostnad. 

 

1 – 5000:- (Mage) 

2 – 4000:- (Utsida ärm) 

3 – 6000:- (Rygg) 

4 – 4000:- (Utsida byxben) 

 

  

1 

3 

3 

3 1 1 

1 

Utsida 

byxben 

Utsida 

ärm 

Utsida 

ärm 

Utsida 

byxben 

https://team.intersport.se/bik-fotboll
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bikfotboll.se%2Fdocs%2F1454%2F41191%2FMall%2520fakturaunderlag%2520sponsorer%2520lag.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.bikfotboll.se/dokument/?ID=365018
mailto:ekonomi@bikfotboll.se
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13. Anmälan till seriespel samt guide FOGIS 

Föreningen står för anmälningsavgiften till de serier som respektive lag anmäler sig till, exempelvis 

Kvartersen, Ådalsserien, NaFu samt seniorserier. 

Cuper och dess avgifter kan du läsa mer om i avsnittet Anmälan och betalning cup. 

 

Kvartersen 

1. Gör anmälan enligt inbjudan till Kvartersen, skicka kopia på anmälan till 

ekonomi@bikfotboll.se. 

 

2. Betalningsunderlag innehållande antalet lag, antalet spelare och totalsumma som skall betalas 

skickas i PDF-format till inbox.lev.345977@arkivplats.se, då kommer det direkt till 

föreningens ekonomisystem där betalningen hanteras. 

 

Serier administrerade av distriktsförbund tex Ångermanlands FF alt SvFF 

Anmälan till förbunds- och distriktsserier hanteras via FOGIS (fotbollens gemensamma 

informationssystem) och kräver en inloggning, se Guide FOGIS samt Checklista inför säsong för 

mer info. 

Exempel på serier är division 3 damer Ångermanland, div 4 herrar Ångermanland, Ådalsserien, 

NaFu F15, DM mfl. 

 

Föreningen faktureras för de lag som är anmälda, ingen ytterligare hantering krävs när anmälan är 

klar. 

 

Guide FOGIS 

Logga in 

1. Gå till FOGIS - Föreningsinloggning (svenskfotboll.se) och logga in med de användaruppgifter 

du fått via e-post. Första gången kan det vara så att du fått en länk för att få skapa ditt lösenord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ekonomi@bikfotboll.se
mailto:inbox.lev.345977@arkivplats.se
https://fogis.svenskfotboll.se/Fogisforeningklient/Login/Login.aspx
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Anmäla lag 

1. Från startsidan väljer du ”Förening” 

2. Sedan ”Lag”  

3. Därefter ”Visa” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Leta reda på ert lag i listan som visas och välj ”Ny anmälan”  

Observera att ni aldrig får anmäla samma lag till flera serier. Varje lag har sina egenskaper 

inställda och kommer att följa med på båda serier vilket kommer att medföra konflikter i systemet. 

 

5. Finns ert lag inte med sedan tidigare, välj ”Nytt lag” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

5 

4 
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6. Under lagnamn kan ni lägga till en färg eller lag 2 eller liknande om ni har fler lag i samma serie. 

Observera att föreningens namn redan står där och går ej att redigera. Ni behöver alltså inte ange 

föreningens namn igen. 

 

7. Välj vilken serie (Tävlingskategori) ni ska anmäla laget till. 

 

8. Välj kontaktperson/er för laget (efter anmälan är gjord, kontrollera så att det är rätt 

kontaktuppgifter på kontaktperson/er). För att lägga till personer se avsnitt Lägga till person i 

föreningen. 

 

9. Lägg in anläggning samt färg på matchställ. Klicka sedan på spara så är anmälan klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägga till spelare i föreningen 

När det blir dags för tex Ådalsserien skall samtliga spelare ungdomsregistreras. 

1. Från startsidan väljer du ”Förening” 

2. Sedan ”Spelare”  

3. Därefter ”Registrera ny spelare”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

7 

8 

9 

1 2 

3 
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4. Fyll i personnummer och namn (har personen spelat i en annan förening kan ni välja ”Hämta namn”) 

 

5. Välj därefter kön och registreringstyp: 

- Upp tom 14 år så är det Fotboll ungdom alt Futsal ungdom 

- From 15 år så skall alla spelare Licensieras, då är det Fotboll alt Futsal som gäller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kryssa i bockrutan. Viktigt att ni inhämtar intyg från spelare och målsmän för att få registrera 

spelaren i Fogis. Finns om ni följer länkarna nedan:  

- Ungdomsregistrering upp tom 14 år (svenskfotboll.se) 

- Registrering from 15 år (svenskfotboll.se) 

- Föreningsnummer som skall anges på intygen är 38956 

- I de fall spelaren är asylsökande skall en särskild blankett användas, kontakta föreningen via 

administration@bikfotboll.se för hjälp med denna typ av registrering. 

 

7. Spara 

 

Underskriven blankett skall sparas i en pärm som finns på kansliet i huvudbyggnaden, i 

respektive pärm finns innehållsförteckning över vart de ska placeras. 

 

  

4 

5 

6 

7 

https://www2.svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_85295/ImageVaultHandler.aspx
https://www2.svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_84607/ImageVaultHandler.aspx
mailto:administration@bikfotboll.se
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Lägga till spelare i lagets trupp 

1. Från startsidan väljer du ”Lag”  

2. Klicka på aktuellt lag i kolumnen ”Lagengagemang” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Välj ”Trupp” 

4. Välj ”Lägg till egen spelare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Välj i rullisterna för ”Kön” och ”Registreringstyp” och skriv aktuella födelseår och tryck 

därefter på ”Visa”. Då kommer spelarna som finns registrerade i föreningen och som 

matchar dina val att presenteras i listan under.  

6. ”Bocka för” dina spelare och tryck på ”Lägg till valda spelare” Finns inte spelaren med 

måste du lägga till den i föreningen först. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kom ihåg att trycka på ”Spara trupp” på din truppsida när du är klar  

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 



 

34(48) 

 

Lägga till ledare i laget (Personer) 

1. Följ steg 1-2 enligt ”Lägga till spelare i lagets trupp” 

2. Välj ”Personer” 

3. Välj ”Lägg till person” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. På den nya sida som öppnas börjar du med att söka på personnummer om 

personen redan finns i föreningen. Finns personen väljer du den och därefter 

vilken roll som ska läggas på och därefter ”Spara”  

5. Om personen inte finns Välj ”Ny person” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. På den nya sida som öppnas fyller du i personnummer, för- och efternamn, kön, 

mobiltelefon och e-post och markerar dessa i bockrutan ”Visa offentligt” för att 

det ska gå att hitta kontaktpersoner för tex domare och motståndarlag. Kom ihåg 

att inhämta muntligt godkännande från personen som registreras. 

7. Välj ”Spara”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

5 

4 
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Lägga till spelare och ledare till match 

1. Följ steg 1-2 enligt ”Lägga till spelare i lagets trupp” 

2. Välj ”Matcher” 

3. Välj aktuellt ”Matchnr” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Välj ”Trupp” 

5. Tryck på kikaren för att välja spelare från lagets trupp, på den nya sida som 

öppnas bockar du för de spelare som är aktuella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Välj ”Lägg till”  

 

7. Gör på samma sätt för att lägga till ledare till aktuell match 

 

8. Därefter ”Spara”  

 

 

2 

3 

4 
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Rapportera resultat efter match – två alternativ 

I Ådalsserierna som spelas 7 mot 7 upp till och med 9 mot 9 är det hemmalaget som ansvarar för att 

rapportera in slutresultat för matchen. Syftet med detta är att Ångermanlands FF ska kunna följa de 

olika serierna och vid behov kunna flytta lag uppåt alternativt nedåt i seriesystemet beroende på 

lagets nivå.  

 
Rapportera slutresultat via Fogis: 

1. Följ steg 1-2 enligt ”Lägga till spelare i lagets trupp” 

2. Välj ”Matcher” 

3. Välj aktuellt ”Matchnr” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Välj ”Resultat” 

5. Fyll i slutresultat och därefter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportera slutresultat via sms: 
Direkt efter matchen skickar du ett sms till nummer 0730-126 126. I meddelandet skriver ni aktuellt 

matchnummer mellanslag antal hemmamål mellanslag antal bortamål. Ex: 220101045 4 1 

alternativt ett bindestreck mellan hemmamål och bortamål, Ex: 220101045 4-1 

 

 
  

2 

3 

4 

5 
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14. Anmälan och betalning cup 

Föreningen står för anmälningsavgift för en cup upp till 2500:- för varje lag anmält till seriespel 

(exempelvis Kvartersen, Ådalsserien mfl.). I denna summa räknas även ev avgift för 

tillståndsansökan för deltagande i tävling utanför distriktet, se mer info nedan. 

 

Exempel 1: 

En åldersgrupp har två lag anmälda till Ådalsserien, de har då totalt max 5000:- som de får använda 

till anmälningsavgift för två cuper.  

 

Exempel 2: 

En åldersgrupp har tre lag anmälda till Kvartersen, de har då totalt max 7500:- som de får använda 

till anmälningsavgift för tre cuper. 

 

Det är alltså inte ett saldo som kan användas för flera cuper utan ett maxtak på 2500:- för vardera 

lag till en cup. 

 

OBS! Anmälningsavgift står föreningen för och deltagaravgift står laget för OBS! 

 

 

1) a) När ni anmält ert lag skickar ni betalningsunderlag i PDF-format till 

inbox.lev.345977@arkivplats.se, då kommer det direkt till föreningen ekonomisystem där 

betalningen hanteras. Betalning av avgifter ska alltså inte göras ”ur egen ficka” eller av 

lagkassören. 

 

b) Om eventuella deltagaravgifter skall betalas från tex er lagkassa samt egenavgifter från 

spelarna så samlar laget in dessa egenavgifter via lagkassören som sätter in det som en 

klumpsumma till föreningens bankgiro 5022-7115. Märk insättning med lagnamn och vad som 

avses, tex P07 deltagaravgifter. Därefter skickar ni underlag till ekonomi@bikfotboll.se med 

vad aktuell inbetalning avser för att underlätta bokföringen. 

 

2) Vid deltagande i cup/tävling utanför distriktet så behöver ansökan skickas in senast 1 månad 

före tävlingen äger rum. Ansökan sker digitalt via nedanstående länk:  

T1. Tillståndsansökan för deltagande i tävlingar utanför distriktet 

 

3) I samband med ovanstående ansökan skall en avgift på 200 kronor per lag sättas in på Bankgiro 

725-6787. För hjälp med betalning så skapar ni ett underlag i PDF-format där det framgår 

vilket/vilka lag som ansökan avser samt till vilket bankgiro betalningen skall göras och skickar 

det underlaget till inbox.lev.345977@arkivplats.se, då kommer det direkt till föreningens 

ekonomisystem där betalningen hanteras.  

(Ni kan inte skicka med en kommentar i själva mailet då systemet inte kan tolka det) 

 

4) För att få hjälp med att skapa underlag går det även att maila till ekonomi@bikfotboll.se med 

uppgifter om vilket/vilka lag som avses samt vilket bankgiro betalningen skall göras till. 

  

Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift om 100 kronor.  

Vid utebliven ansökan debiteras dubbel tillståndsavgift.  

Även ovanstående kommer att debiteras laget 
 

  

mailto:inbox.lev.345977@arkivplats.se
mailto:ekonomi@bikfotboll.se
https://angermanland.svenskfotboll.se/om-oss/dokument/t1.-tillstandsansokan
mailto:inbox.lev.345977@arkivplats.se
mailto:ekonomi@bikfotboll.se
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15. Domare, tillsättning och ersättning 

Domare tillsätts på olika sätt beroende på vilken serie ert lag spelar i, se exempel: 

Barn- och ungdomsserier - 7 mot 7 och 9 mot 9 

Samtliga domare till matcherna tillsätts av lagledare för laget via Cleverservice.  

 

Ungdomsserier - 11 mot 11, tex NaFu F15  

Assisterande domare till matcherna tillsätts av lagledare för laget via Cleverservice. 

Huvuddomare tillsätts av ÅFF, arvode godkänns av lagledare för laget via FOGIS arvodessystem 

 

Seniorserier 

Assisterande domare till matcherna tillsätts ibland av lagledare för laget via Cleverservice. 

Huvuddomare tillsätts av ÅFF, arvode godkänns av lagledare för laget via FOGIS arvodessystem 

 

Utbilda domare och få de att ta steget vidare 

Föreningarna i Härnösand har tagit fram en modell för att skola in domare och få fler att börja döma 

matcher, den ser ut enligt nedan: 

3 mot 3 och 5 mot 5 döms av en domare   - Kvartersen 

7 mot 7 döms av två domare (2HD)  - div 5-7 för flickor och pojkar. 

9 mot 9 döms av två domare  (2HD)  - div 3-4 för flickor och pojkar 

11 mot 11 döms av en domare och två assisterande domare 

 

För att detta ska fungera är det viktigt att ni inte bokar samma domare varje match, 

samt använder er av domare för rätt nivå (tex inte en 9 mot 9 domare som dömer 7 

mot 7). Våra domare behöver få chansen att döma för att utvecklas, precis på samma 

sätt som våra spelare måste få chansen att träna och spela matcher för att utvecklas. 
 

Föreningarna BIK Fotboll, Moffe BK, Älandsbro, Älgarna Härnösand IF samt Härnösands SK har 

gemensamt kommit fram till en utbildningstrappa för våra domare: 

 

Steg 1 – Domarutbildning 7 mot 7 för nya domare som fyller minst 13 år aktuell säsong. Årskullen 

som fyller 13 aktuell säsong har förtur till denna utbildning. Nyutbildade domare prioriteras till 

matcher i Kvartersen (3 mot 3 och 5 mot 5), om de vill så får de prova på att döma 7 mot 7 under 

hösten.   

 

Steg 2 – Domarutbildning 7 mot 7 repetition för att få fortsätta döma 

 

Steg 3 – Domarutbildning 9 mot 9 för nya domare alternativt tidigare utbildad för 7 mot 7, ska under 

året fylla minst 15 år. Utbildningen genomförs av utbildare utsedd av distriktet. Dessa domare har 

möjlighet att vara assisterande domare i matcher som spelas 11 mot 11, Distriktsdomare är 

huvuddomare. 

 

Steg 4 – Distriktsdomarutbildning för att få döma 11 mot 11 

  

Domarutbildning måste genomföras varje år för att vara behörig att döma matcher.  
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Guide Cleverservice 

Föreningen använder sig av det webbaserade systemet Cleverservice som hanterar matcher, 

domartillsättningar samt underlag för utbetalningar för våra matcher.  

Inför vår- respektive höstomgångarna så exporteras lagens matcher från Fogis för att därefter 

importeras till Cleverservice. Därefter administrerar varje lag sina egna matcher genom en utpekad 

person.  

Observera att datum och tid måste vara inlagt på era matcher för att domare ska kunna ansöka till 

matcherna 

Nedan följer en Guide för hur du går tillväga. 

 
 

1. Gå till cleverservice.se, fyll i dina användaruppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Välj ”Tillsättning av matcher” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cleverservice.se/
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3. Välj den ”Matchtyp” som gäller för ditt lag och därefter ”Filtrera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Välj ”redigera” för aktuell match för att kunna ändra dag, tid och spelplats samt välja 

domare till rollerna. Det går även här att se vilka som ansökt till matchen  
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5. Här väljer ni den/de domare som ni vill tillsätta av de som ansökt till matchen och de olika 

rollerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Målsättningen är att matcher som spelas 7 mot 7 och 9 mot 9 skall dömas av två domare.  

Om det inte är tillräckligt antal domare som ansökt till alla roller kan ni välja att ta bort 

roller. Glöm inte att justera arvodet så det blir rätt om det är en ensam domare som dömer 

matchen, se här för aktuella arvoden:  

Aktuella domararvoden - Ångermanland (svenskfotboll.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Därefter väljer ni ”Matchen tillsatt” under Matchens status och  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://angermanland.svenskfotboll.se/domare/domarersattning/domararvode/
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8. När matchen är spelad så genomför du steg 1-4 och väljer därefter ”Godkänd” under 

Matchens status och  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Guide Arvodeshantering domare FOGIS 

För de lag som får domare tillsatta av ÅFF så krävs det att minst en person runt laget har behörighet 

för att godkänna ansökta ersättningar från domare.  

Vid matcher i samtliga av ÅFF domartillsatta distriktsserier, ansvarar arrangerande förening för att 

till domare och assisterande domare utbetala match- och eventuellt restidsarvode samt 

reseersättning. Räkningen ska vara upprättad genom digitalt kvitto i Fogis senast fem dagar efter 

godkänd domarrapport. Utbetalning ska ske till av domaren angivet konto senast sju dagar efter att 

räkningen upprättats i Fogis.  

Om ansvarig förening på skälig grund begärt komplettering av räkningen räknas betalningsfristen 

från den dag justerad räkning kommit föreningen tillhanda. Förening som underlåter att i 

föreskriven tid betala ersättning enligt ovan kan påföras en avgift om 200 kr per match. Vid 

långvariga betalningsdröjsmål eller upprepade förseningar kan föreningen även bli föremål för 

bestraffning enligt gällande Tävlingsbestämmelser.  

 

Digital domarersättning - Frågor och svar - Förening och aktiva (svenskfotboll.se) 

 
  

https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/administration/domarers-forening/
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16. Aktivitetsregistrering SportAdmin 

En stor intäkt till föreningen är det så kallade LOK-stödet, både statligt och kommunalt. För att få 

detta stöd så är det viktigt att varje lag registrerar alla sina aktiviteter. 

Det finns några grundläggande regler som måste uppfyllas för att vi ska få detta stöd.  

För att en aktivitet ska bli godkänd måste den: 

- Vara minst 45 minuter lång  

- Ha minst en närvarande ledare/20 aktiva 

- Ha minst tre deltagare i åldern 7-25 

 

Endast en aktivitet per dag för både ledare och deltagare. 

 

För att göra det så enkelt som möjligt, framför allt för de som har lag i Kvartersen där det kan vara 

flera matcher samma dag, så är gör ni på följande sätt: 

1. Planera en aktivitet som har starttid före den första matchen och en sluttid som är efter den sista 

matchen. 

2. Lägg till alla deltagare som närvarar vid minst en av matcherna 

3. Registrera närvaron för denna aktivitet. 

 

Vill ni som lag kalla varje spelare separat till den eller de matcher de ska spela så kan ni planera 

varje match separat men bocka ur rutan där det står LOK-aktivitet.  

 

En aktivitet kan läggas till/planeras på två sätt: 

- Antingen via ledarappen - Lägg till aktivitet i appen : SportAdmin 

- Eller via webben, SportAdmin - Hem följ denna länk för vidare instruktion - Närvaro : SportAdmin 

 

Medlemsappen – som alla medlemmar använder 

för att kunna svara på tex kallelser, ange om du 

kan skjutsa eller om ditt barn behöver skjuts till 

träning/match.  

Det är e-postadressen som anges för målsman 

som används för att logga in för dig som förälder. 

Om barnet/spelaren ska kunna svara på kallelser 

anges barnets e-postadress i fältet E-post 1. 

Ledarappen – används av föreningens ledare 

för att kunna skicka ut kallelser, sköta 

närvaroregistrering mm.  

 

När du är registrerad som ledare skickas e-post 

ut med instruktioner hur du loggar in. 

 

  

https://support.sportadmin.se/support/solutions/articles/48000557460-l%C3%A4gg-till-aktivitet-i-appen
https://kansli.sportadmin.se/
https://support.sportadmin.se/support/solutions/articles/48000555756-n%C3%A4rvaro
https://www.sportadmin.se/medlemsapp/
https://www.sportadmin.se/ledarappen/
https://www.sportadmin.se/medlemsapp/
https://www.sportadmin.se/ledarappen/
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17. Övrigt, försäkring, tävlingsdokument ÅFF, bidrag majblomman 

Försäkring 

Information från Folksam gällande idrottsförsäkring som ingår för våra spelare och ledare (när 
medlemsavgiften är betald) KLICKA HÄR 
 

Tävlings- och administrationsdokument 

Bla tävlingsbestämmelser, blanketter för spelarregistrering och ansökan om spel utanför distriktet 
(tex vid deltagande i cuper i annat distrikt) Länk till Ångermanlands Fotbollsförbund 

 

Information och kontaktuppgifter för att söka bidrag från Majblomman 

Om ni har spelare i ert lag som inte har möjlighet att betala medlems- och spelaravgifter så finns 

möjlighet för de att söka bidrag från Majblomman. Målsman till barnet behöver själv göra ansökan 

men vi kan hänvisa de till deras skolsköterska så kan de vara behjälpliga för att de ska komma igång 

samt intyga deras situation. Länk till ansökningsformulär:  

https://majblomman.se/wp-content/uploads/app_forms/15310_bidragsansokan.pdf 

 

Se nedan för kontaktuppgifter för respektive skola. När ansökan är inskickad och godkänd behöver 

föreningsadministratören informeras, administration@bikfotboll.se om att underlag för betalning 

behöver skickas till kontaktperson hos Majblomman i Härnösand.  

 

Skola Skolsköterska Telefonnummer 

Solen och Häggdånger Maria Häggblad 073-064 90 72 

Murberget och Bondsjö Cecilia Hällberg 070-376 48 99 

Älandsbro och Hälledal Linda Sidekrans 070-624 55 41 

Bränna och Brunne Lilian Brattmyr 073-064 90 88 

Geresta                     Camilla Lundin 070-399 21 57 

Hedda Wising                   Anna Edlund  070-190 81 21  

Wendela Hellman             Anna-Lena Johansson  070-340 03 62 

 

Övernattning i lokalen på Bondsjöhöjdens IP 

Möjligheten finns att genomföra en lagaktivitet med övernattning i lokalen på Bondsjöhöjdens IP. 

Se till att planera i god tid då det kräver att ansvarig person på plats skriver under ett avtal med 

kommunen samt skickar in en logilista till Räddningstjänsten som behöver veta hur många som 

finns i lokalen samt ha en utsedd kontaktperson. För bokning behöver Fritidsbokningen på 

kommunen kontaktas då vi inte kan boka via den vanliga Webbokningen. 

Kontaktuppgifter till fritidsbokningen, 0611-34 81 57 samt fritidsbokning@harnosand.se 

  

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/fotboll
https://angermanland.svenskfotboll.se/tavling/dokument/
https://majblomman.se/wp-content/uploads/app_forms/15310_bidragsansokan.pdf
mailto:administration@bikfotboll.se
mailto:fritidsbokning@harnosand.se
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18. Förväntansdokument målsmän 

Nedanstående finns för utskrift från Dokument på hemsidan om ni vill använda er av detta. 

 

 

 

 
 

 

För att ___________________________ ska kunna vara med och spela fotboll i BIK 

Fotboll Klicka eller tryck här för att ange text. krävs att jag som målsman ställer upp på 

följande under en fotbollssäsong: 

 

• Deltar på föräldramöten 

• Skjutsar till bortamatcher 

• Är flaggperson eller matchvärd vid hemmamatcher 

• Bakar och säljer fika vid hemmamatcher 

• Ställa upp på lagaktiviteter som tex försäljning eller andra arbetsinsatser för att 

dra in pengar till lagkassan 

• Ställa upp på föreningsaktiviteter som tex städning av anläggningen, 

lotteriförsäljning osv. 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Underskrift av målsman  Underskrift av målsman 

 

 

Kan du inte ställa upp på punkterna ovan kan ditt barn tyvärr inte vara med och spela 

fotboll i BIK Fotboll Klicka eller tryck här för att ange text.. 
 

  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bikfotboll.se%2Fdocs%2F1454%2F41191%2FF%25C3%25B6rv%25C3%25A4ntansdokument%2520m%25C3%25A5lsm%25C3%25A4n.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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19. Guide skapa PDF-dokument 

När betalningsunderlag skickas in till föreningens ekonomisystem behöver det vara i PDF-format 

 

För att skapa PDF-underlag gör på något av följande sätt: 

- Om dokumentet du vill skicka in är tex i word-, excel eller annat format från office så väljer du 

spara som och ändrar filformat till PDF och trycker på spara. Se bild nedan. 

 
 

- Om underlaget är på tex en cupsida eller liknande så skriver du ut aktuell sida och under skrivare 

väljer du PDF printer i rullisten, brukar finnas på de flesta datorer annars går det att ladda ner 

gratisversioner på nätet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

20. Gränsdragningslista, vad står föreningen för och vad står laget för 

 Barn/Ungdom Representationslag  

Vad Föreningen Laget Föreningen Laget Kommentar* 

Bollar  X  X  Tillhandahålls av materialansvarig i föreningen 

Cupavgift, se avsnitt Anmälan och 

betalning cup för mer info. 
X  X  

Anmälningsavgift står föreningen för och deltagaravgift står laget 

för OBS! 

Domare, hanteras via 

Cleverservice och Fogis  
X  X  

 

Flaskor/Flaskställ   X X   

Försäkring  X  X   

Hallhyra  

X  X  

Förfrågan ska inkomma till styrelsen innan aktiviteter påbörjas och 

avser träning bedriven i annan form än fotbollsträning och i hallar 

som inte ligger i Härnösand. Förfrågan ska minst innehålla; plats för 

aktiviteten, antalet spelare som kommer delta, hur många tillfällen 

det avser. Utgångspunkten är att aktivitetsbidrag (LOK-stöd) ska 

täcka kostnader för hallhyra. 

 

Konor  X  X   

Målvaktshandskar  

X  X  

Upp till 5 mot 5 gäller 1 par/anmält lag i seriespel som 

tillhandahålls av föreningen 

För 7 mot 7 gäller 850:-/lag anmält i seriespel 

För 9 mot 9/11 mot 11 junior gäller 1700:-/anmält lag i seriespel  

För representationslag gäller 3400:-/anmält lag i seriespel  

 

Matchställ  

X  X  

Upp till 5 mot 5 avses endast tröjor i en färg, upp till max 25st. 

Från 7 mot 7 avses komplett matchställ med tröjor, shorts och 

strumpor, både hemma och borta, upp till max 20st av vardera. 

Mat/Fika   X  X  

Planhyra  X  X   

Reseersättning  
 X X  

Avser seriematcher, ansökan sker på särskild blankett som finns 

under Dokument 

Resor till utbildning  
X  X  

Avser tex tränarutbildning som genomförs på annan ort, ansökan 

sker på särskild blankett som finns under Dokument 

file://///Client/D$/Bik/Styrelse/dokument/%3fID=365018
file://///Client/D$/Bik/Styrelse/dokument/%3fID=365018
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 Barn/Ungdom Representationslag  

Vad Föreningen Laget Föreningen Laget Kommentar* 

Sjukvårdsbesök   X  X  

Sjukvårdsväska*  

X  X  

Väska erhålls vid uppstart av laget med ett startkit bestående av 

plåster, skavsårsplåster, dauerbindor och coachtejp. 

Tillhandahålls av materialansvarig i föreningen 

Sjukvårdsväska - påfyllning*  

X  X  

Upp till 5 mot 5 avses påfyllning av plåster, skavsårsplåster, 

dauerbindor och coachtejp 

För övriga lag avses även kylpåsar och liniment 

För flick- och damlag avses även mensskydd  

(Inköp av detta ombesörjs av ledare i aktuellt lag, se avsnitt Inköp) 

Påfyllning samt ev inköp hanteras av materialansvarig i föreningen. 

Tejp (benskydd)*  X X  10 rullar/säsong, tejprullar utöver dessa står laget för  

Tränararvode   X X  Max 20000:-/säsong för vardera damlaget och herrlaget 

Tränarutbildning* 
X  X  

Upp till UEFA C (Tidigare B Ungdom), annan utbildning möjlig i 

dialog med styrelsen. 

Västar X  X   

 

Gränsdragningslistan revideras minst en gång per år inför varje säsong  


