Funktionärsbeskrivning för Ungdomskommittén
Ansvarsområde:








Ungdomskommitténs uppgift är att ansvara för klubbens ungdomsverksamhet.
Ungdomskommittén skall stimulera ungdomar att delta i aktiviteter med mål att väcka intresse för
medlemskap i klubben
Ungdomskommitténs huvudsyfte är att i positiv bemärkelse lära ungdomar gott sjömanskap för att ta eget
ansvar vid aktiviteter vid och på sjön.
Ungdomskommittén har eget budgetansvar med mål om att den egna verksamheten skall vara
självfinansierad.
Ungdomskommittén skall rapportera till RF , SSF och SBU etc för sökande av bidrag
Ungdomskommittén skall inkomma med äskande om pengar för investeringar till styrelsen inför styrelsens
budgetarbete för dragning på nästföljande årsmöte.
All verksamhet skall bedrivas inom klubbens ramar som bygger på de av årsmötet fastlagda stadgarna.

Årliga aktiviteter:
Vinter/vår:
-

Planering av årets aktiviteter, kursinnehåll och tidplan
Kartläggning av resurser och organisering av bemanning för aktiviteter
Utarbetande av program och utskick av detsamma
Mottagande av intresseanmälan och organisering av årets anmälningar.
Kontaktar föräldrar till barnen för att kolla upp eventuella allergier och hur många föräldrar som kan vara
behjälpliga vid de olika aktiviteterna.
Fastställande av kursavgifter och utskick av inbetalningskort
Meddela Hamnkommittén om man upptäcker brister eller skador på båtar och material

Sommar:
-

Genomförande av fastlagt program
Rapportera löpande till styrelsen om utfallet vid aktiviteterna.
Rapportera till Hamnkommittén om brister och skador på båtar och annat material.
Rapportera till förbunden om närvaro etc vid sommarens aktiviteter för erhållande av ekonomiskt stöd.

Höst:
-

Inkomma med förslag till styrelsen om underlag för ansökan av bidrag som kommunalt, HBF, Iggesunds
sociala fond, Sundblads fond etc
Inkomma med förslag om förbättringar, ändringar av aktivitet inför kommande verksamhetsår.
Inkomma med äskande av pengar för olika aktiviteter, investeringar till styrelsen inför budgetarbetet

Befogenheter:
-

-

Att inom budgetramarna bedriva ungdomsverksamheten för att uppnå uppsatta mål
Att inom budgetramarna besluta om nödvändiga inköp för verksamhetens utövande
Att kalla ut folk till arbetsplikt. (Aktuell lista över vilka som har arbetsplikt skall tillhandahållas av
kassören). Förtryckt rapport (beställes från kassören) om vilka medlemmar som utfört arbete skall fyllas i
och lämnas till kassören.
Att inkomma med förslag till styrelsen om idéer som utvecklar klubbens ungdomsverksamhet, övrig
verksamhet eller annat som bidrar till klubbens utveckling.
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