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Materialpolicy för Gammelstad Basketbollklubb
(Fastställt av styrelsen 2011-03-14)
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Allmänt
Ansvarig för inköp av material och inventarier är föreningens medlems- och
materialkommitté. Medlems- och materialkommittén ansvar för inköp av gemensamt material,
samt inventarier, dock ej försäljningsmaterial som ligger under försäljningskommittén.
Med gemensamt material menas all material, exempelvis bollar, dräkter, etc., som används
av lagen i samband med match och träning. Med försäljningsmaterial menas all material,
exempelvis t-shirts, väskor etc., avsedd att säljas genom klubbens omsorg. Medlems- och
materialkommittén, samt försäljningskommittén presenterar gentemot styrelsen, för beslut
och godkännande, typ av material (gemensamt eller försäljning), materialets utseende samt
materialets finansiering (sponsring), omfattning och tidsplan.
Rutiner
Gemensamt material i sporthallen som förvaras i låsta bollkorgar och skåp är: bollar,
koner, elektronisk bollpump, förbandslåda, ”matchportfölj”, (för innehållet ansvarar
basketkommittén), balansbrädor, rock-ringar, ärtpåsar etc. Respektive coach ansvarar
för att bollar och övrigt material samlas in och låses in efter avslutad aktivitet, samt
att ”avbytarstolar” ställs in i förrådet efter avslutad matchdag.
Övrigt material såsom dräkter, träningsvästar, försäljningsmaterial eller dylikt, förvaras i
kansliets förråd.
Klubben ska se till att ledare erhåller taktiktavla, visselpipa, litteratur exempelvis ”Basketboll
för unga spelare”, samt nyckel till bollkorgar och skåp i sporthallen.
Förbandslåda får varje lag ansvara för att själv skaffa.
Nya medlemmar i åk 1-6 skall få en introduktionsgåva i form av en minibasketboll.

Matchdräkter
Allmänt
Samtliga matchdräkter är klubbens egendom.
De enda färgerna som får förekomma i matchdräkterna är gult och blått. Vid inköp av nya
matchställ skall loggan med texten ”GAMMELSTAD” med falkklon framför användas.
Reklam är tillåtet på dräkterna men skall vara så diskret som möjligt. Samma riktlinjer gäller
för andra kläder som används i samband med match, exempelvis “Shootingshirt.
För de lag som spelar EBC och EB gäller i första hand vändbara gul/blå dräkter med gul
tröja och blå byxa som förstahandsfärg. För ungdomslagen gäller i första hand ett ställ med
blått som grundfärg och gula detaljer, samt siffror på ryggen, bröstet och låret. Vid matcher
då även det andra laget har blått ställ kan ljusa västar användas om det inte finns ett gult
reservställ tillgängligt. För junior- och seniorlagen gäller i första hand två ställ; det ena med
gult som grundfärg och blå detaljer samt siffror på ryggen, bröstet och låret, det andra med
färger lika ungdomslagens.
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Eftersom inköp av matchställ utgör en stor kostnad är målsättningen att varje matchställ skall
hålla så många säsonger som möjligt och skall kunna ärvas mellan lagen. Det är därför viktigt
att nedanstående rutiner följs:
Rutiner
Inköp av matchdräkter skall alltid göras i samråd mellan lagledaren och klubbens
materialansvarige i god tid före ny säsong. Sponsorer skall i möjligaste mån finansiera
inköpen.
Respektive lagledare ansvarar för dräkterna enligt följande:
● Dräkterna skall kvitteras ut senast ett visst datum under hösten, som meddelas alla
lagledare i god tid.
● En utsedd person delar ut och samlar in dräkterna för varje match och följer
tillverkarens tvätt- och skötselråd.
● Senast vid verksamhetsårets slut skall samtliga lagledare lämna in kompletta
matchställ på kansliet (om laget spelar matcher efter det datumet skall stället lämnas in
senast en vecka efter den sista matchen), tillsammans med en ”inventeringsblankett”
Där skall framgå: antal, vilka nummer, om man avser att använda dräkterna även
nästa säsong, om man behöver större dräkter, har önskemål om nya, samt eventuella
sponsorer till dessa, etc.
Matchdräkterna skall endast användas på match, d.v.s. ej på träningar!
Saknade och vanskötta dräkter debiteras respektive lags kassa med 500 kr/saknad dräkt.
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