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PM om fritidsarbetet på Bogrundet 2020
Inledning

Syfte med detta PM är att beskriva Tynderö IK:s fritidsarbete våren
2020 på SCA Bogrundet. Målgruppen är föreningens medlemar,
främst de som ska utföra arbetsinsatsen.
I år kommer vi att arbeta med 7 växthus. Detta gör vi med 7 pass
påläggning av nät och 7 pass med avdrag av nät, alltså totalt 14 pass.
Nytt för i år är även att vi samarbetar med två fotbollslag från
Söråkers FF för att få tillräckligt med folk till passen. Detta beror på
att vi har tappat fler medlemmar än vi lyckats rekrytera.

Namn och befattningar

Kontaktperson SCA: Kenneth Lagergren, 070-314 52 15.
Bemanningsansvarig Tynderö: Thomas Bengtsson, 070-348 47 12.
Kontaktperson Söråkers FF: Petter Engström, 070-203 43 83
Kontaktperson Söråkers FF: Johan Bäckman, 070-219 58 89

Varför arbetar vi?

Syftet med arbetsinsatsen på SCA Bogrundet är naturligtvis att tjäna
pengar så att föreningen kan fortsätta med alla aktiviteter för våra
tappra skidåkande barn, ungdomar, junior och seniorer. Arbetet
bedrivs intensivt under några veckor i maj/juni. I gengäld slipper vi
sälja både kalsonger och lotter vilket kan vara skönt för de som är
aktiva i flera föreningar.

Vem omfattas av arbetet?

Arbetet bedrivs retroaktivt, dvs alla åkare som deltagit under
säsongen 2019/20, även om man har eller tänker sluta, omfattas av
arbetsinsatsen. Säsongen (1 maj till 30 april) består av barmarksträning, träning på snö, tävlingar samt sommar respektive vinterläger.
Alla medlemar i föreningen får vara med efter förmåga. Följande
kategorier (grupper) förväntas dock delta enligt fördelning nedan.


Seniorer



Juniorer



Skidåkarna 2004-06



Skidåkarna 2006-11



Skidkul
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Vem kan utföra arbetet?

Arbetet måste utföras av en person över 16 år då arbetet är tidvis
tungt. Barnen får gärna följa med då det finns enklare arbetsuppgifter
även för dessa.

Vad innebär arbetet?

Arbetet består av att lägga på eller dra av skyddsdukar på plantor
vilket tar cirka 1,5-2 timmar per kväll. Normalt arbetar 16 personer
vid pådrag och 12 personer vid avdrag.

När ska vi arbeta?

I tabellen nedan återfinns de datum och tider som gäller för
pådragning respektive avdragning. Notera att denna tid är preliminär
och kan komma att ändras. Ändringar meddelas via SMS-gruppen.
Varje tillfälle räknas som ett pass, oavsett hur många land som görs.

Fördelning av arbetspass

Pådragning
nät och väv

Avdragning
nät och väv

Datum

Datum

Fredag 22 maj

18.00

Tisdag 2 juni

18.00

Lördag 23 maj

11.00

Onsdag 3 juni

18.00

Söndag 24 maj

11.00

Torsdag 4 juni

18.00

Måndag 25 maj

18.00

Fredag 5 juni

18.00

Tisdag 26 maj

18.00

Lördag 6 juni

10.00

Fredag 29 maj

18.00

Tisdag 9 juni

18.00

Lördag 30 maj

11.00

Onsdag 10 juni

18.00

Vid pådrag arbetar 10 personer från Tynderö och 6 personer från
Söråkers FF. Vid avdrag arbetar 8 personer från Tynderö och 4
personer från Söråkers FF
Styrelsen har beslutat om en arbetsfördelning enligt följande.
1 junior, 1 skidåkare 2004-06, 1 Skidkul

17

Junior/senior

13

2 skidåkare 2004-06

11

1 skidåkare 2004-06 och 2 skidåkare 2006-11

10

1 skidåkare 2004-06 och 1 skidåkare 2006-11

9
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Samling och uppstart

2 Skidåkare 2006-11 och 1 skidkul

8

1 Skidåkare 2004-06

8

2 skidåkare 2006-11

7

1 Skidåkare 2006-11 och 1 skidkul

6

1 Skidåkare 2006-11

5

2 Skidkul

3

1 Skidkul

2

Vi har ingen samling utan åker direkt ut till aktuellt friland. Ibland
lämnar vi kvar en vägvisare vid infarten. Avstånden på Bogrundet är
stora och frilanden kan ligga en bit från varandra.
Om du kommer sent får du köra direkt ut till frilandet. Karta över
Bogrundet finns på sista sidan.

Kommunikation

Huvudelen av kommunikationen inom föreningen sker via en
nystartad SMS-grupp med namnet Bogrundet 2020. När du får en
inbjudan till gruppen är det klokt att spara numret i dina kontakter
och döpa den till ”Tynderö IK Bogrundet 2020”.
Gruppen använder vi för att snabbt kommunicera eventuella
ändringar eller uppdateringar. Du kan också använda gruppen för at
byta bort pass eller för samåkning. Notera att om du svarar på ett
SMS, går det till alla i gruppen.
Samtliga arbetspass kommer att läggas upp i TIK-kalendern på
hemsidan. Du kan välja att få uppdateringar när kalendern ändras.

Fördelningsmöte

Vi kör ett klassiskt fördelningsmöte i anslutning till klubbstugan den
12 maj. Ni som inte vet vad Bogrundet innebär är välkommen
klockan 18.10 för kortare information.
Själva fördelningen av arbetspass börjar sedan 18.30. Hela mötet
kommer självklart att vara Covid-19 anpassad så det är bra att ha
kläder efter väder.
Syftet med mötet är att alla åkare ska få lägga ut sina arbetsinsatser
enligt modellen ”tvättstugeschema”. Denna modell provar vi för
sjätte gången efter tidigare gott resultat, i stället för att fördela ut
arbetspass med risken att dessa hamnar på kvällar som man måste
byta bort. Så det gäller att alla kommer så man har en chans att vara
med och bestämma sina dagar.
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Maila in sina pass?

Det har riktats stark kritik mot att flertalet medlemar inte kommit på
fördelningsmötet utan i förväg hade meddelat bemanningsansvarig
om vilka pass som önskades.
Syftet med mötet är att alla ska få chansen samtidigt och att vid
samma tillfälle kunna ändra sina pass om så är möjligt. Därför tar vi
bort denna möjlighet helt i år. De som väljer att inte komma på mötet
får i efterhand ta de pass som finns kvar.

Vad händer med den som
inte kommer på
fördelningsmöte?

Om någon familj inte kommer på fördelningsmötet innebär detta ett
samtycke till att bemanningsansvarig kan fördela ut arbetspass där
behoven finns. Passar inte de tilldelade arbetspassen är det upp till
familjen att byta eller ordna en ersättare.

Om du inte kan jobba?

I första hand ska du lägga ut dina pass vid fördelningsmötet så att det
passar. Om förhinder uppstår efter fördelningsmötet får du själv
ordna med en ersättare. SMS gruppen kan användas för att
kommunicera med alla dukdragare.
Om det finns särskilda skäl för att du inte kan delta i arbetet ska du
kontakta bemanningsansvarig för en dialog.
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Karta över frilanden på SCA Bogrundet

