RETNINGSLINJER TRENERVERV FOLLESE FOTBALLKLUBB
Politiattest
Det stilles krav til at alle myndige personer som er i et tillitsforhold til mindreårige spillerne i
FFK er registrert i FFKs medlemsregister og har fremvist gyldig politiattest utstedt i løpet av
de siste 3 år.

Foreldrekontakter
Samtlige lag i FFK skal ha 2 foreldrekontakter i tillegg til trenerne. All kommunikasjon av ikkesportslig karakter blir sendt til foreldrekontakter. Trenere kan ikke også være
foreldrekontakt. Foreldrekontakter skal også fungere som ombud og kontaktpunkt for de
foresatte på laget. Velges på foreldremøte.

Marked/Dugnader
Det er ikke mulig for trenere å inngå avtaler på vegne av eget lag eller grupper i FFK uten
skriftlig samtykke fra leder i klubbens markedsgruppe (MG). Dette gjelder også i de tilfellene
det er snakk om gratis varer og/eller tjenester. ALLE dugnader skal avklares med leder i MG
før man inngår avtale.

Økonomi
Alle økonomiske transaksjoner fra gruppe/lag går gjennom klubbens kasserer. Trenerne må
utvise varsomhet med å iverksette initiativ/aktiviteter som kan ekskludere enkeltspillere
grunnet anstrengt økonomi hos foresatte.
- Alle med
FFK har avtale med Askøy kommune for å bekjempe utenforskap ved dårlig økonomi hos
foresatte. Trenerne/lagledere/oppmenn plikter å varsle økonomiansvarlig i klubben
dersom de får kjennskap til slike utfordringer slik at vi får alle med.

Kommunikasjonsplattform
All kommunikasjon mellom trener og spiller/foresatt-gruppe skal skje gjennom klubbens til
enhver tid foretrukne system(er).

Foreldremøter
Alle årskull skal minimum gjennomføre 1 foreldremøte hver sesong. Det skal også stille
uavhengig representant fra klubben, gjerne både fra SU og FairPlay, på foreldremøtene og
lages skriftlig referat.
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FFKs Sportsplan
Alle trenere og andre ressurspersoner knyttet til laget plikter å gjøre seg kjent med innholdet
i FFKs til enhver tid gjeldende sportsplan og følge denne i utøvelsen av vervet sitt.
- Hospiteringer
Hospitering skal foregå i henhold til FFKs sportsplan og ved usikkerhet skal man
involvere SU eventuelt spillerutvikler.
- Kursing og kompetanseheving
Klubben skal legge til rette for, og trenere skal søke å etterleve kretsens anbefalte
kursprogram i tråd med læringsmål for årskull man er trener for.

Lag:
____________________________
Signatur hovedtrener

Styret
Follese Fotballklubb
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