Tack för att just du har valt att vara ledare i Tranås Gymnastiksällskap !
Grunden för en bra verksamhet ligger i den kvalitet som föreningens ledare har. Därför är
det viktigt att du som ledare tänker på att:
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Vara väl förberedd inför alla träningspass.
Komma i tid till alla träningspass.
Ha en bra dialog med andra ledare i föreningen för att bidra till en vi-känsla i föreningen.
Meddela sjukfrånvaro till övriga ledare för att försöka få en vikarie för ditt pass i stället för
att ställa in.
Vara tydlig och informera gymnaster, föräldrar och motionärer.
Som ledare ska du alltid vara först på plats och lämna lokalen sist. Är man barnledare är det
viktigt att se till att alla barn har blivit hämtade.
Vara närvarande i omklädningsrummet för att motverka mobbing bland barn/ungdomar.
Genomföra ett föräldramöte i början av varje termin där du lämnar information om
terminen, t ex tävlingar, resor, termins- och medlemsavgiften, hur den ska inbetalas,
sjukfrånvaro, försäkring, om föreningens antimobbing-, drog- och alkoholpolicy.
Om ni har barn/ungdomar i grupperna som vid upprepade tillfällen inte följer de regler och
riktlinjer som finns inom gruppen och som trots tillsägelse inte visar förändrat beteende,
prata särskilt med förälder om situationen och gör överenskommelse inom ledargruppen om
hur ni ska agera för att ändra attityder och beteende.
Vara ett gott föredöme för dem du är ledare för.
Medlemsavgift och träningsavgift ska betalas av samtliga aktiva medlemmar och vara
betalad och registrerad innan man åker på tävling.
Buss till tävling beviljas då resan är minst 15 mil enkel resa, minst 25 tävlande. Tävlande
betalar 100kr/pers, anhöriga 50kr/pers. Beviljas 1g/termin för trupp resp. hopprep.
Som ledare ska du enligt föreningens stadgar betala medlemsavgift. Avgiften är för
närvarande 100 kr/år.
För att erhålla ledararvode ska du ha registrerat dina medlemmar i Sportadmin.
Obligatorisk närvaro gäller vid informationsträffar för ledare. Vid förhinder ska detta
meddelas i god tid innan träffen.
Visa intresse för vidareutbildning och förankra egna uppdrag och utbildningar hos styrelsen
före genomförande.
Genomgå utbildning i Barn-och olycksfall, HLR när det erbjuds av föreningen.
Läsa och ta del av den information som skickas via mail.
Som huvudledare ska man vara minst 16 år och kunna följa föreningens riktlinjer. Som
hjälpledare ska man vara 15 år.
Förmedla alltid en positiv bild av TGS ( prata med någon i styrelsen om du känner att du

inte är nöjd)!
TACK FÖR DIN INSATS !!!

Jag har tagit del av och instämmer i ovanstående ledarpolicy
…...........................................................................................
Ledarens underskrift

