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• Styrelse

• Alexandra Burman – Ordförande

• Anders N.O. Eriksson – Sekreterare, vice ordförande

• Johanna Markström – Kassör

• Bengt Nyström – Anläggning & Sponsorer

• Per-Erik Johansson – Fotboll Herrsektionen

• Anders X. Eriksson – Fotboll Damsektionen

• Mattias Israelsson – Fotboll & Innebandy Ungdomssektionen

• Susanne Bergström - Ledamot

• Ungdomssektion

• Mattias Israelsson

• Per-Johan Lönnqvist

• Niklas Björnberg

• Alexandra Burman

• Tommy Mörsare

Föreningsinformation

• Kontakt

• Kanslist: Monica Vikström

• Telefon: 0920-803 20

• Hemsida: www.alviksik.se

• E-post: info@alviksik.se

• Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag: 8.30-14.00 

• Support ungdomslag: Alexandra Burman
070-620 84 89
alexandra@alviksik.se

• Support Sportadmin/Alviksik.se Mattias Israelsson
073-661 46 73
mattias@alviksik.se

Alviks IK Styrelse

Fotboll

Herrsektion Damsektion Ungdomssektion

Kiosk

Liko Arena

Anläggnings
kommitté

Innebandy

Ungdomssektion

Kansli
IT & 

Verksamhetsstöd
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• Medlemsavgift 2020
• Stödmedlem 100 kr

• Enskildmedlem 300 kr

• Familjmedlem 600 kr

• Spelar/deltagaravgift innebandy 2020

• Födda 2014, -kr

• Födda 2012-2013, 300 kr

• Födda 2009-2011, 500 kr

• Födda 2007-2008, 700 kr

• Försäljning
• Första året som spelare så behöver man ej delta i försäljning, om 

man ändå vill vara delaktig och hjälpa till så tar man kontakt med 
ungdomssektionen

• Sponsorer
• Är det någon som har förslag på sponsorer

Föreningsinformation

• LOK-stöd 

• Både statligt och kommunalt stöd

• Försäkringar

• Krav på att medlems och deltagaravgift är betald för att 
försäkringar skall gälla. Ej erlagd betalning = ingen träning eller 
match.

• Sporthall

• Yngsta lagen tränar i Alviks sporthall och Måttsunds sporthall, 
övriga lag tränar till största delen i Antnäs sporthall.

PROVA PÅ 

GRATIS 14 dagar!
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• Föräldrar

• Följa riktlinjer och instruktioner från ledare och förening

• Se till att barnen är på plats 5minuter före varje träning

• Delaktighet (utrymme för att ifrågasätta rutiner och 
handhavande)

• Stötta sitt barn för att bibehålla och utveckla fotbollsintresset

• Tänk på att heja på alla barn vid både träning och tävling

• Rätt utrustning, krav på benskydd och höga strumpor.

• Ledare, lagledare, min. 1st

• Ansvara för huvuddelen av kommunikationen till föräldrarna

• Ansvara för kommunikation mellan laget och föreningen

• Uppdatera medlemsregister och kalender (sportadmin.se)

• Planera säsongen tillsammans med tränare, delat ansvar

• Följa föreningens policys och riktlinjer

• Positiv inställning till föreningen och dess värdegrunder

Laget

• Ledare, tränare, min. 4st

• Se alla barnen & ge beröm

• Individanpassad träning

• Komma förberedd 15 minuter innan träning

• God kommunikation, bra samarbete positiv laganda

• Respektera barn och ledare

• Planera säsongen tillsammans med lagledare, delat ansvar

• Följa föreningens policys och riktlinjer

• Positiv inställning till föreningen och dess värdegrunder

• Träningstider

• PF14 - Tisdagar  17:30-18:30 Alviksskolans sporthall

På lagsidan på alviksik.se kan man under knappen kalender 
prenumerera på lagets kalender och få den synligt direkt i 
mobilens vanliga kalender, eller använd Sportadmins
Medlemsapp.
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Ledare Innebandy PF2014

Lagledare Emelie Olofsson

Tränare
Tränare
Tränare
Tränare

Karl Tiger
Veronica Eriksson
Veronica Rautio
Björn Lundbäck

Kontaktuppgifter till alla ledarna finns på 
www.alviksik.se, samt även i Sportadmins
medlemsapp. I appen finns även 
kontaktuppgifter till alla spelarnas föräldrar.

http://www.alviksik.se/
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• Gå in på www.alviksik.se och klicka på ”BLI MEDLEM” och välj rätt lag och fyll i alla uppgifter.

Bli medlem

http://www.alviksik.se/
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• Föreningsprofil
• Behöver ni träningskläder? Gå in via 

AlviksIK.se och klicka på föreningskläder så 
kan ni beställa våra föreningskläder.

• Träning
• Skyddsglasögon är ett måste!!

• Testa utrustningen innan första träningen

• Håll tiderna, se till att vara på plats i tid. 

• Samåkning?

• Match
• Matchställ, tillhandahålls av föreningen.

• Material
• Lagväska med innehåll tillhandahålls av 

föreningen vid uppstarten av laget.

Utrustning/Material
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Riktlinjer

• Bra stöd för föräldrar och ledare.

• Läs!

• Finns på Alviksik.se

https://www.alviksik.se/dokument/?ID=277342
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SportAdmin

• Kallelser 

• AlviksIK.se

• Support Mattias Israelsson
073-661 46 73
mattias@alviksik.se

Föreningsinformation

https://www.sportadmin.se/
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ICA Sörbyhallen och Svenska spel Gräsroten

Säg ”ALVIKS TAGGEN” i kassan.

Ger 1% av ditt totala inköp.
Finns även i självscanningskassan

Gräsroten Alviks IK
När ni spelar på Svenska spel, välj att 

stödja Alviks IK via Gräsroten.

https://cdn1.svenskaspel.net/images/grassroots-shared/banners/grasrotenbanner_300x250.gif?ver=2
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www.alviksik.se

© Alviks IK 2019

Så många som möjligt så länge som möjligt.

WWW

http://www.alviksik.se/
https://www.youtube.com/results?search_query=alviks+ik
https://www.facebook.com/AlviksIK/
https://www.youtube.com/results?search_query=alviks+ik
http://www.alviksik.se/

