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Föräldraransvar 

För att vi ska få vårt lag att fungera så krävs det engagerade personer som arbetar för laget. 
Men lika viktigt är det med engagerade och stöttande föräldrar samt ordning och reda inom 
laget.  
För att säkerställa att organisationen runt ditt barns lag fungerar har Sunnersta AIF därför 
sammanställt viktiga punkter om vad som förväntas av dig som förälder.  
 
1. Vid sjukdom eller plötslig frånvaro vid match eller cup, meddela ansvarig ledare.  
 
2. Du ska säkerställa att barnet inte tränar eller spelar om det är sjuk, att barnet kommer i tid 
och inte är hungrig eller utmattad. 
 
3. Du ansvarar för att hjälpa till med att utföra de arbetsuppgifter som lagets föräldrar har fått 
i uppdrag av föreningen att utföra. 
 
4. Du ansvarar för att vid behov betala delar eller hela beloppet av den utrustning (overall, 
strumpor, matchtröja, väska) som ditt barn behöver och att spelaren har med sig rätt 
utrustning på cuper och matcher.  
 
5. Du ser till att kontaktuppgifter är aktuella och du ansvarar för att besvara anmälnings-
utskick och betala in anmälningsavgiften för cuper etc. till lagkassan inom angivna datum. 
 
6. Du ansvarar för att i den mån det går kunna erbjuda samåkning vid matcher, och om du 
samåker erbjuda att bidra med bensinpengar till den som kör.  
 
7. Du ansvarar för att läsa och följa de dokument som finns och som kontinuerligt uppdateras 
på lagets hemsida. Du ska också säkerställa att ditt barn har en representant på föräldramöten. 
 
8. Som förälder skall du vara god förebild och uppträda på ett trevligt sätt på träning och 
match. Du ska acceptera att det är tränaren som coachar laget och inte ge ”speltips” till 
barnen. Du ska uppmuntra alla lagets spelare, både vid medgång och motgång, och fokusera 
på prestation och inte på resultat.  
Vid match fokusera på bra spel och insatser från båda lagen och acceptera domarens beslut! 
 
9. Hur mycket vi föräldrar än vill att vår son/dotter ska bli en framtida storspelare, så är det i 
slutänden varje barns egen drivkraft, intresse och träningsvilja som avgör. Stöd och 
uppmuntra därför barnets beslut, prestation och ansträngning genom positiv förstärkning. 
 


