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Stöd som ledare i DSK
Ekonomiskt


Ledararvode 60 kr/ träningspass för ledare som gått basutbildning och 30 kr/ träningspass för
hjälptränare, mer info på http://www.dalarosk.se/docs/444/10041/DSK-ledararvodering.pdf
. Arvodesblankett fylls i http://www.dalarosk.se/docs/444/10041/DSK-ledararvodeformular.pdf , och lämnas in senast 15 januari till kanslist efter attest från sektionsansvarig.



Möjlighet till lån av kontokort för inköp till sektionen/ laget för att slippa ligga ute med
pengar privat. Kortet lånas ut av vår ordförande Leif Larsson eller vår kanslist Erica
Rollenhagen. Var noga med att skriva på kvittot vilken sektion eller vilket lag som inköpet
gjorts för.



Representationsoverall/ ledaroverall med tryck på våra huvudsponsorer bekostas av DSK vid
behov. Beställning görs via sektionsansvarig som ber Länna Sport märka fakturan ”konto
4542”.



Matchställ (tröja/byxa/strumpor) med tryck på våra huvudsponsorer bekostas av DSK vid
behov. Beställning görs via sektionsansvarig som ber Länna Sport märka fakturan ”konto
4542” samt vilken sektion som avses.



Ledarutbildningar genom SISU. Anmälningar och bidragsansökningar via vår kanslist. Erica
Rollenhagen kassordsk@gmail.com



Arbete åt DSK erbjuds för att kunna jobba in pengar till sin grupp eller lagkassa.
- Hjälpa DSK att synas/marknadföra sig på julmarknaden. DSK bekostar priserna till
chockladhjulet och intäkterna för spelandet fördelas sedan lika bland de grupper/ lag
som hjälpt till.
- Städning av IP. Här har fotbollssektionen förtur, som främst håller till på IP.
- Triathlon, kioskplats/platser mm.
- __________________________



Vid ett positivt årsresultat 2016 är ambitionen att delar av ”vinsten” fördelas ut som ett extra
sponsorstöd, till de sektioner som i första hand aktiverar barn och ungdomar.



Som ledare i DSK har du möjlighet att delta i samtliga våra sektioners aktiviteter utan att
betala annat än medlemsavgiften.
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Administrativt
Fakturering med hjälp av vår kanslist Erica Rollenhagen kassordsk@gmail.com
Hantering av kvitton Erica Rollenhagen kassordsk@gmail.com
Stöd vid budgetarbete/ budgetuppföljningar och information om lagkassor/gruppkassor Ingrid
Edberg ingrid.a.edberg@gmail.com
Stöd kring sportadmin Ida Lindström ida@lbv.se och Erica Rollenhagen kassordsk@gmail.com
Stöd kring hemsidan, hjälp att lägga in info, Ida Lindström ida@lbv.se
Närvarorapportering och ev. påminnelser om detta Ulrika Eriksson ulrika.eriksson@haninge.se
Huvudsponsorfrågor Leif H. Larsson Leif.Larsson@rf.se
Utbildningsfrågor, SISU frågor Björn Walström bjorn.wahlstrom@haninge.se och Leif H. Larsson
Leif.Larsson@rf.se

Praktiskt
Nycklar och kort Erica Rollenhagen kassordsk@gmail.com
Lån av klubbhus eller andra IP relaterade frågor stefan@ecbelysning.se

