Funktionärsregler Hellas friidrott 2020
BAKGRUND
Hellas friidrotts ekonomi bygger på ideella krafter, därför måsta alla bidraga med minst fyra pass per
år och familj. För aktiv över 15 år gäller minst fyra pass per aktiv och år.
Hellas olika arrangemang genererar årliga intäkter på ca: 1.050.000 och kräver ca 4-500
funktionärsinsatser. Bland våra arrangemang kan nämnas Hellasloppet, Hellasterrängen (nytt 2020),
Björknässpelen, alla våra uppdrag på de stora loppen runt om Stockholm, Hellaskastet (genomförs ej
2020), Solskensdagar, Stockholmskampen fyra deltävlingar, Längd/trestegstävling på Björknäs IP
(nytt 2020) alla Distriktsmästerskap är sam-arrangemang med Stockholms friidrottsklubbar,
Friidrottskul, Sommarläger i friidrott och mycket annat.
Flertalet av medlemmar utför gärna sina funktionärsuppdrag, Tyvärr finns även en stor grupp
medlemmar som inte utför sina uppdrag. Påminnelser har visat sig ineffektivt, fler göra inga pass alls
och de äldre aktiva ibland upp mot 10-20 pass per år.
Vi har förståelse för att flera av föräldrarna till våra ungdomar har svårt att få tiden att räcka till.
Därför har vi nu infört ett system där det går att mot avgift (så vi kan betala andra för att göra jobbet)

SLIPPA FUNKTIONÄRSUPPDRAG
Hellas inför möjlighet att slippa funktionärsuppdrag mot en kostnad av 1500kr per år. Under
15 år gäller hela familjen, över 15 år är avgiften per aktiv. 15 år gäller det år ungdomen fyller
15.
Vid betalning av Tränings- och medlemsavgift finns valmöjligheten "Avstår funktionärsuppdrag
+1500kr".
Stockholmskampen räknas inte som uppdrag då arrangemangen ordnas av grupperna och inte
klubben. Här hoppas vi föräldrar till deltagande barn engagerar sig.
Läs mer i vår Funktionspolicy på www.hellasfriidrott.se, välj Medlem och Policys.
Prel Funktionärsuppdrag 2020 (fler kan tillkomma)
Stockholmskampen delarrangör en tävling
21 K Halvmarathon kvinnor
KM i Terränglöpning (eget arrangemang)
Hellashoppet (eget arrangemang)
Stockholm Marathon
SM milen
Björknässpelen (eget arrangemang)
Stockholms Halvmarathon
Hellasloppet (eget arrangemang)
Tjurruset
Reklamlappsutdelning inför olika lopp m m
Information kommer inom kort ut i grupperna och möjlighet att anmäla sig.

