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Policy för uppdragstagare till Smålands Skyttesportförbund:
Syfte med policyn:
Policyn bygger på de som får i uppdrag att arrangera ett distriktsmästerskap eller
Smålandsmästerskap och på så sätt ”representera” Smålands Skyttesportförbund bör
uppfylla vissa generella administrativa krav. Krav som ställs från bland annat
Riksidrottsförbundet och som har betydelse för organisationen som helhet. Policyn
syftar till att skapa en struktur för vem som har vilket ansvar i ett arrangemang. Policyn
tydliggöra vad föreningen ska uppfylla för krav och den skapa en struktur för ansvars
fördelning mellan förening, sektionsstyrelse och distriktsstyrelse.
Allmänna krav:
Föreningen ska rapporterat in senaste årsrapporten
Föreningen ska ha betalt in årsavgiften till Svenska Skyttesportförbundet
Föreningen ska ha betalt in årsavgiften till Smålands Skyttesportförbund.
Föreningen ska ha påbörjat för medlemsregister i IdrottOnlines medlemsregister; att ev
barn/ungdomar i ålderspannet som gäller för LOK stödsansökningen är inlagda med 10
siffrigt personnr, samt föreningens styrelsemedlemmar ska finnas inlagda i registret.
I inbjudan ska tävlingens huvudnamn vara ”Distriktmästerskap”/”Smålandsmästerskap”
och Smålands Skyttesportförbunds logg finnas med. Det ska framgå att föreningen fått
uppdraget från Smålands Skyttesport förbund, aktuell sektion.
Föreningen ska ha en länk på sin hemsida till Sv SF:s Tävlingskalender.
Distriktsstyrelsen ansvar:
Ansvarar för att DM/Smålandsmästerskap läggs ut som en nyhet efter tävlingen. Ge
support till föreningar, så att SvSF:s Tävlingskalender får en länk på aktuell förenings
hemsida. Ge support att lägga in tävling, startlista och resultatlista i SvSF:s
Tävlingskalender.
Sektionsstyrelsen ansvar:
Informera arrangörsförening om kraven, samt kolla av att föreningen uppfyller kraven.
Informera om utformningen av inbjudan.
Föreningens ansvar:
Utforma inbjudan som läggs i SvSF:s Tävlingskalender. Tydligt informera om vart
startlistor och resultat kommer att finnas. Ta en bild på medaljörer (guld, silver, brons)
för varje mästerskap, skicka bilderna till sektionens skribent i distriktet (se Smålands
Skyttesportförbund – Förbund)
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