Retningslinjer for dugnader i IL Varden Meråker fotball

1. Dugnader er til for å skaffe inntekter til drift av klubben
2. Alle som benytter seg av Vardens tjenester er forpliktet til å bidra til å skaffe inntekter til klubben,
d.v.s delta på bl.a. dugnader.
3. Dugnader skal utføres på en slik måte at oppdragsgiver blir fornøyd
4. Dugnader skaffes tilveie, stort sett via økonomiutvalget
5. Dersom økonomiutvalget skaffer tilveie lukrative dugnadsjobber, skal alle kunne delta.
Fotballstyret delegerer disse dugnader
6. Alle i fotballfamilien må være lydhøre ovenfor nye dugnadsjobber, og tipse økonomiutvalget.
7. Alle fotballspillere og dens foresatte er forpliktet til å delta på vår og høstdugnad Vardetun. Dette
for å sette anlegget i stand til fotballkamper.
8. Alle Mini-lag bør ha ett hjemme-arrangement (dalførecup) pr. sesong
9. Mini-lag som ikke får tildelt hjemme-cup vil bli tildelt en annen dugnad
10. Alle lag er forpliktet til å betjene kiosken/kafeteriaen ved sine hjemmekamper
11. Vask av garderobebygg Vardetun en gang i uka, hver torsdag i fotballsesongen. Ansvar for vårsesongen er gutter 12 år, høstsesongen gutter 11 år.
12. Varden Fotball har muligheten til å bruke fotballhallen til reklamearena. Til motytelse må vi
utføre rydding langs veien fra bruen ved COOP til og rundt MVS. Dette må utføres 2 ganger pr
sommer, 1.gang før 17.mai og 2.gang før skolestart høst. Dette er en dugnad Senioravdelingen tar
seg av.
13. Spillere og eller foreldre/foresatte er forpliktet til å delta i å avvikle arrangement satt i gang av
Varden Fotball
14. Seniorspillerne stiller med mannskap før og etter minnecupen i cup-helgen
15. Lag gutter 15 år stiller som billettører i Minnecup-helgen
16. Mini-lagene stiller som ball-gutter til seniorkampene på Vardetun. Oppmenn på disse lagene
koordinerer og setter opp vaktliste (4-6 stk pr. kamp)
17. Lag 11-16 år er forpliktet til å delta på 1-ett inntektsbringende dugnad for sesongen
18. Lag som skal delta i Storsjøcupen skal arrangere Minnecupfest eller tilsvarende
19. Toalettpapir-salg skal gjennomføres en gang vår og en gang høst. 2 sekker pr. spiller vår og
2 sekker høst. Reduksjon med en sekk pr. søsken i fotballavdelingen. Max 4 sekker pr. familie pr.
utsalg

