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KLUBBEN
Bagarmossen-Kärrtorp Bollklubb (BKBK) är en ideell ungdomsförening med hemort i
Stockholms kommun. Föreningen bildades 1 januari 2011 genom en sammanslagning av
fotbollsföreningarna Bagarmossen BK (grundad 1999) och Kärrtorps BK (grundad 1952).
Klubben hade i början av året cirka 1 200 medlemmar, varav 25 % är tjejer, cirka 50
stycken seniorer och 170 stycken ledare.
På följande sidor finns kortfattad information om klubben som ska fungera som en
uppslagsbok om det är något ni undrar över om BKBK. Vid de flesta avsnitt finns angivet
vem som är kontaktperson och som du kan få mer information av. På sista sidan finns
telefon och e-postadresser till dem som sitter i styrelsen och de som är kontaktpersoner.
Mer omfattande information och dokumentation hittar du på www.bkbk.se som policy,
stadgar, organisationsplan, materialinköp, ledarutbildning och sponsorspaket.

AVRÄKNING LAGREDOVISNINGAR
De utlägg som respektive lag haft och som klubben ersätter redovisas efter varje
speltermin på en särskild blankett som finns under ”Om oss” – ”Dokument” på
www.bkbk.se. Med stöd av rubrikerna i formuläret och information under respektive rubrik
nedan kan du läsa om vad klubben står för och vad lagen själva betalar för. Avräkningarna
ska vara inne senast den 15 juni för vårtermin och 15 november för hösttermin.
Till detta debiteras av klubben de planhyror under vintersäsongen som lagen själva ska
betala, innan utbetalningar görs från klubben alternativt krav om betalning till klubben.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

BANKGIROKONTO
Klubben har två bankgirokonton varav ett för räkningar – 5136-3463 och ett för
medlemsavgifter – 5136-3471.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

4

BAG ARMO SSEN KÄRRTO RP BK
VÄ R T A T T V E T A
BKBK-DAGEN
En helgdag under hösten genomförs en BKBK-dag på Kärrtorps IP. Klubben försöker se till
att många av våra lags matcher i Sanktan spelas på IP under dagen. Det arrangeras
lotterier, tävlingar, grillas hamburgare mm. Alla lag uppmanas att vara på plats under
dagen för att bygga en gemenskap tillsammans.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se eller migge@bkbk.se

BINGOALLIANSEN
BKBK deltar tillsammans med ett hundratal andra föreningar i Stockholm i Bingoalliansen.
För att få vara med ansöker klubben årligen hos Länsstyrelsen. Bingoalliansen driver ett
antal bingohallar i Stockholm bland annat vid T-centralen och Fridhemsplan och vinsten
från dessa bingohallar fördelas månadsvis procentuellt ut till alla klubbar. BKBK får ca 7 tkr
per månad.

BOLL-LISA OCH BOLL-KALLE
Vid herr- och damlagens hemmamatcher är ca åtta spelare från lagen mellan 9-13 år
bollkallar/lisor. Inför vårsäsongsstarten kommer ett schema att sändas ut till berörda
lagledare.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

BÖTER OCH AVGIFTER FRÅN FÖRBUNDET
Klubben ersätter inte straffavgiften på 500 kr för spelare som utvisats eller böter och
straffavgift på totalt 1000 kr för ledare. Inte heller avgifter för inställd eller flyttad match
om inte särskilda skäl finns. Detta gäller även lag som inte kan presentera domaren en
spelarförteckning före match (från 12 års ålder). Det lag som lämnar WO betalar en avgift
100 kronor och en halv serieavgift för att återgå i seriespelet. Klubben ersätter inte dessa
kostnader, utan det får respektive lag stå för. Räkning från Fotbollsförbundet skickas av
föreningskonsulenten till berörd lagledare som ser till att räkningen betalas alternativt
debiteras lagets terminsavräkning. Information om avgifter finns på www.stff.se.

CAFÉET VID KÄRRTORPS IP OCH BAGARMOSSENS BP
Klubben driver sedan 2003 ett café vid Kärrtorps IP som är en viktig inkomstkälla. Från
april månad till början av oktober har vi ambitionen att hålla caféet öppet alla dagar:
måndag-torsdag kl 16.30-20.30, fredag 16.30-19.00 och lördag-söndag kl 9.00-18.00.
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Det är lagen som svarar för serveringen och respektive föräldragruppsansvarig ansvarar för
att planera detta för lagen. Vanligtvis organiseras helgerna inklusive torsdagarna och
fredagarna i tretimmarspass och det krävs oftast två föräldrar per pass. För kvällspassen
under måndag till torsdag ansvarar styrelsen för att personal finns på plats (torsdagar
bemannas även av lagen med en förälder). Ungdomar får inte stå själva, utan att minst en
vuxen finns med. Det brukar bli 1-2 helger per lag och säsong. Öppettiderna är 9.00-18.00,
men man måste förbereda på morgnarna cirka en halvtimme i förväg.
Alla inköp till caféet sköts av klubben! I kassan ska det alltid finnas 300 kronor, som kan
användas för inköp om exempelvis mjölken skulle ta slut under helgen. Lagen ska kontakta
föreningskonsulenten under veckan innan för att få nycklar. Information i övrigt finns att
hitta i cafémanualen på www.bkbk.se under fliken dokument i den vänstra menyn.
Prislistor finns även anslaget i caféet. Sammanställning över datum för lagen skickas ut
under mars månad.
Vid Bagarmossens bollplan finns möjlighet för lagen att på eget initiativ hålla i caféet och
erhålla en del av nettovinsten till laget.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

CUPER
BKBK ersätter anmälningsavgifter för cuper eller träningsläger (se nedan) per spelande
Sanktalag och kalenderår upp till ett totalt tak enligt följande: 11-manna ungdom 4500 kr,
9-manna 4000 kr, 7-manna 3500 kr och 5-manna 3 000 kr. För lag för 7-åringar uppskattas
antal lag som motsvarar ett deltagande i Sanktan. För dessa lag erbjuder sig klubben att
direkt betala cupavgifter för att nystartat lag i förskott inte ska behöva ligga ut med
pengarna.
Ersättning krediteras lagets terminsavräkning mot underlag som verifierar betalning och
som visar att laget deltagit, t ex med ett utdrag från cupens hemsida eller
faktura/kontoutdrag.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

DISPENSER FÖR ÅLDER
I Sanktan tillåts generella dispenser för högst 2 spelare i F13-F15 och P17, dock ej i högsta
serien.
Utöver detta kan dispenser sökas av klubben hos Stockholms Fotbollsförbund om någon av
följande motivering finns; lag saknas i aktuell åldersklass, klasskamrater finns i lägre
åldersklass eller av speciella geografiska/sociala skäl. För spelare i F16-18 eller P 18-19 ges
dock inga dispenser. Se Representationsbestämmelserna §11 på www.stff.se.
Kontaktperson: migge@bkbk.se
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DOMARE
BKBK ersätter alla lag för deras domarkostnader under tränings- och seriematcher.
För ungdomslagen utbetalas kostnaderna efter vårsäsong respektive efter höstsäsong.
Detta innebär att lagen måste ha en lagkassa för att förskottera domarkostnaderna.
Domaren betalas i anslutning till matchen och ska ge er ett kvitto som ni kontrollerar.
Redovisning av gjorda utlägg sker genom att kvittona efter vårsäsongen respektive
höstsäsongen bifogas en avräkningsblankett som sänds till klubbens föreningskonsulent.
OBS. Det är av yttersta vikt att domarkvittot är korrekt ifyllt och uppgifterna är läsliga.
Vid ej korrekt ifyllt domarkvitto har lagledaren rätt att ej betala ut ersättning.
För seniorlagen betalas beräknade domarkostnader ut i förskott terminsvis av
föreningskonsulenten. Respektive lags lagledare och klubbens föreningskonsulent gör en
beräkning av kostnaden för laget och en utbetalningsplan för förskott att redovisa läggs
upp. Redovisning av tidigare förskott krävs för ny utbetalning ska ske.
Domarkvitton måste vara komplett ifyllda med adress och personnummer samt att
debiteringen kontrollerats av lagledaren. (Se nedan domarearvodets belopp.)
För 5-mannamatcher bokar klubben domare till Sanktan. Lista över aktiva domare i
klubben finns på BKBK:s hemsida. Domarna ska själva ha med sig kvitton till matchen, men
det kan finnas kvitton i fiket vid eventuell glömska.
Både för ungdomslagen och seniorlagen ska tränare och lagledare tänka på att ta emot och
välkomna domaren och visa var omklädningsrum finns.
Utebliven domare; kontakta domaren några dagar innan match för att förvissa er om att
anvisad domare kommer till match. Infinner sig inte domaren för 7-manna meddela detta
till zonledare@stff.se så att förbundet kan vidta åtgärder mot domare som sviker. För 5manna meddela viktor@bkbk.se så att klubben kan följa upp med berörd domare.
WO-match; Om bortalaget inte infinner sig till match ska hemmalaget ersätta domaren
med restidsarvode 130 kronor samt reseersättning. I S:t Erikscupens P och F 8-14 utgår
restidsarvode med 50 kronor samt reseersättning. Ersättning utgår endast där domaren
infunnit sig på spelplatsen.
Det lag som lämnar WO betalar en avgift 100 kronor och en halv serieavgift (fr 660 (5manna)-2005 kr (11-manna) för att återgå i seriespelet. Klubben ersätter inte dessa
kostnader, utan det får respektive lag stå för.
Vid avbruten match ersätter hemmalaget domaren med matcharvode och reseersättning.
Stockholms Fotbollförbund ersätter domaren vid omspelsmatch.
Vid inställd match utgår för P och F 8-14 år restidsarvode med 50 kronor samt
reseersättning. Ersättning utgår endast där domaren infunnit sig på spelplatsen.
Restidsarvode utgår vid match där domare/linjedomare måste resa mer än 80 km enkel
väg.
Reseersättning. Vid resa med egen bil utgår ersättning med 3 kr/km plus avgift för
trängselavgift (noteras på kvittot). Vid resa med allmänna trafikmedel utgår reseersättning

7

BAG ARMO SSEN KÄRRTO RP BK
VÄ R T A T T V E T A
enligt SL reskassa, vilket för de allra flesta resor tur och retur (inom samma zon) är 50 kr
för vuxna och 30 kr för ungdomar. För domare som dömer flera matcher i rad utgår arvode
för varje match, men rese- och restidsersättning utgår endast för en match. Rese- och
restidarvode delas mellan de matcher domaren dömer i rad.
Domarkostnaderna 2018 samt matchtid är följande:
P och F 5-manna 8-9 år
(2 x20 min)
P och F 7-manna 10-11 år
(2 x20 min)
P och F 7-manna 12 år
(2 x25 min)
P och F 9-manna 12 år
(2 x25 min)
P och F 9-manna 13 år
(2 x30 min)
P och F 11-manna 14 år
(2 x30 min)
P och F 11-manna 15 år
(2 x35 min)
P och F 11-manna 16 år
(2x40 min)
P17-19 och F16-18 11-manna div 2-4
(2x45 min)
Herrar reserv div 4
(2x45 min)
Herrar div. 4
(2x45min)
Damer div. 4
(2x45min)

130 kr
160 kr
190 kr
260 kr
300 kr
320 kr
420 kr
590 kr
625 kr
660/460 kr
805/590 kr
625/460 kr

För träningsmatcher ska huvuddomare erhålla 75 % av arvode ovan, men med assisterande
domare erhåller samtliga domare istället 50 %.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se och kassor@bkbk.se

EKONOMI KLUBBEN
Klubben har en budget som på årsmötet bestäms efter förslag från styrelsen. Den avgör
vad klubben kan och ska betala av lagens kostnader. Intäkterna kommer främst från staten
(LOK-stöd), kommunen, sponsorer samt medlems- och träningsavgifter. Klubben ansöker
om bidrag från Riksidrottsförbundet och genom Stockholms Idrottsförvaltning för
träningsnärvaro, kurser och läger.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

ERSÄTTNING TILL TRÄNARE
Klubben är en ideell förening vars verksamhet bygger på att föräldrar, ungdomar och andra
ställer upp frivilligt utan ersättning. Klubben kan lämna ersättning för externa tränare från
och med 9-manna enligt särskild ersättningspolicy som fastställts av styrelsen. Klubben
skriver inför varje säsong kontrakt med aktuella tränare och lagledare.
Kontaktperson: migge@bkbk.se och ordforande@bkbk.se
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FIRMATECKNING
Klubbens ordförande respektive kassör är klubbens firmatecknare. Detta beslutas vid första
styrelsemötet efter årsmötet.

KNATTEFOTBOLLSSKOLAN
Klubbens målsättning är att starta nya lag i varje åldersklass. Inbjudan till
knattefotbollsskola skickas ut till alla barn som är 5-6 år gamla i Bagarmossen och
Kärrtorp. Från den 1 februari är det möjligt att på www.bkbk.se anmäla barn till årets
Knattefotbollsskola. Då skall även ett informationsbrev finnas att läsa med info kring årets
upplaga.
Knattefotbollsskolan startar senast i samband med tredje helgen i april på Kärrtorps IP. De
föräldrar som vill vara ledare kan anmäla sig samtidigt som barnet. Principen är att de
föräldrar som varit ledare året innan ska vägleda de nytillkomna ledarna. Ledar- och
tränarmöte hålls senast en vecka innan Knattefotbollsskolans första träningstillfälle.
Ungdomsspelare i BKBK tillfrågas under mars månad om de vill vara hjälptränare, vilket är
en god merit för att från klubben bli rekommenderad till stadsdelen för sommarjobb som
ledare/tränare på BKBKs sommarfotbollsskola när de är 16-19 år.
Kontaktperson: knattefotbollsskolan@bkbk.se

SOMMARFOTBOLLSSKOLAN
Klubben arrangerar veckolånga fotbollsskolor på Kärrtorps IP för ungdomar mellan 8-15 år
veckan efter skolavslutningen och veckan innan skolstarten på hösten. Ledare är
sommarjobbare från stadsdelen som valts ut av föreningen. I februari skickas inbjudningar
ut och anmälan kan sedan göras via www.bkbk.se
Kontaktperson: knattefotbollsskolan@bkbk.se

FOTOGRAFERING
Varje år under början av året fotograferas alla lag inklusive ledare iförda
matchtröjor/ledaroveraller. Fotona på varje enskild spelare samt lagfotot är de foton som
sedan ska används på hemsidan. Tillvägagångssättet är likadant som vid skolfotografering.
Var och en köper de bilder de vill ha och returnerar resten.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

9

BAG ARMO SSEN KÄRRTO RP BK
VÄ R T A T T V E T A
FÖRSÄKRING
Genom medlemskapet i BKBK är spelare och ledare försäkrade vid olycksfall och kan få
kostnader ersatta samt i vissa fall ytterligare ekonomisk ersättning. Skada anmäls till
Folksam på 0771-960 960.
Kontaktperson: kansli@bkbk.se

HEMSIDAN
Klubben har en hemsida – www.bkbk.se - med allmän information samt en sida för varje
träningsgrupp. Ledare som ska administrera lagsidorna får behörighet genom att kontakta
föreningskonsulenten. Till denne kan du även lämna synpunkter, lämna material till de
allmänna sidorna och lägga in bilder. Hemsidan är även BKBK:s medlemsregister där
respektive lagledare ansvarar för att registrera nya spelare/ledare och avregistrera dem
som slutar i laget. VIKTIGT är att komplett information finns för samtliga medlemmar.
På hemsidan har varje lag en egen sida. Frågor om administrationen kan ställas till
webbansvarig.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

KLUBBLOKALER
Lagen har möjlighet att låna de utrymmen som BKBK förfogar över. I anslutning till kansliet
på Kärrtorps IP finns en konferenslokal som är möjlig att boka för lagen. Vidare finns
Margaretarummet tillgängligt för tjejlagen samt lokaler på Bagarmossens bollplan. Som lag
kan du även, om möjlighet finns utnyttja caféet för exempelvis lagmöten.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

LICENS FRÅN 15 ÅR OCH UNGDOMSREGISTRERING FRÅN 13 ÅR
Enligt Svenska Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser måste alla spelare ha licens
från och med det år man fyller 15 år för att få spela tävlingsmatcher. Första gången
spelaren ska ha licens måste spelaren och spelarens vårdnadshavare skriva under ett intyg
som ger föreningen rätt att ansöka om licens för spelaren. Alla spelare som har licens är
automatiskt försäkrade i Folksam. Försäkringen gäller vid skador som inträffar under
träning, match och under resor till och från fotbollsplanen. Lagledare kan få blanketter av
föreningskonsulenten som sedan förvarar ifyllda blanketter.
Från 12 års ålder ska samtliga spelare ungdomsregistreras i Fotbollens informationssystem
Fogis, vilket föreningskonsulenten ordnar i kontakt med lagen.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se
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MATERIAL FÖR LAG OCH SPELARE – BESTÄLLNING OCH INKÖP
BKBK har avtal med Craft för våra profilkläder, Intersport Farsta är vår
klubbutik samt att Intersport Kungens Kurva tillhandahåller teamsalesdelen. Detta innebär
att klubbens och lagens inköp av material skall vara av märket Craft så långt det är möjligt
och inhandlas hos Intersport.
Intersport Kungens Kurva: Mejla till Mathias.Uden@intersport.se för samordnade
lagbeställningar av kläder och inköp av träningsmaterial till lagen som egna inköp av
västar, extra bollar, koner etc. Då kan Mathias meddela om materialet finns i lager och
även i möjligaste mån plocka ihop det så att du kan gå direkt till kassan och hämta och
betala.
Efter godkännande av materialansvarig hämtar ni hos Mathias det som klubben står för i
materialväg såsom bollar, strumpor, shorts, MV-handskar, komplettering av MV-tröjor (när
de gamla är slitna) etc. Förfarandet är detsamma som förut: Ni frågar om saker till
materialansvarig@bkbk.se och får svar med ett mejl som går både till er och till Mathias
om att det är OK att hämta ut det som kommit överens om.
Intersport Farsta: Till Farsta skall ni skicka alla era spelare som vill köpa personlig
utrustning i form av overall, t-shirt, extra shorts, extra strumpor etc. På en vägg finns våra
profilkläder exponerade. Visst material kommer endast att finnas som beställningsvaror.
Det ska finnas en storlek av varje vara i butiken så att en åtminstone kan prova ut vilken
storlek en ska ha för att sedan kunna beställa via mejl på ett beställningsformulär eller på
papper i butiken. Från början av 2015 ska det gå att göra via en webbshop. På Intersport
får vi handla till Teampriser, vilket innebär kraftigt reducerade priser. På kansliet finns
även en provkollektion där spelare kan komma och prova storlekar inför beställning.
Personlig utrusning som klubben står för och som hämtas av respektive lagledare:
Vid start i Sanktan för 5-, 7- och 9-manna får varje spelare 1 par svarta Craft-strumpor och
för 7- och 9-manna även ett par svarta Craft-shorts. Detta gäller även när nya spelare
tillkommer. Ett par målvaktshandskar per Sanktalag och år för högst 500 kr kan hämtas ut
av lagen på Intersport från det år spelarna fyller åtta år. Det som eventuellt överstiger
beloppet betalar laget direkt till Intersport.
Klubben står för matchtröjor från och med start i Sanktan som tillsammans med
målvaktsutrustningen är klubbens egendom och ska återlämnas när de inte längre används
av laget. En bärande princip är att matchtröjor tas över av yngre lag från äldre. Klubben
bekostar även träningsoveraller för nytillkomna tränare, med begränsningen att totalt max
två overaller för aktiva tränare per lag finansieras av klubben. Övriga ledaroveraller
betalas lämpligt genom lagkassan. I knattefotbollsskolan får samtliga ledare en overall av
klubben.
Ungdomslagen kan inför utesäsongen vid behov hämta ett bestämt antal bollar hos
Intersport. Var noga med att samla in bollarna efter träningspassen, eftersom nya bollar
kostar klubben mycket varje år. När det gäller inomhusträning får berörda lag vid behov
maximalt fem inomhusbollar. Material utöver ovan som overall, knickers/shorts, strumpor
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och extra bollar samt koner och västar för vinterträning inomhus köps av respektive lags
lagkassa eller av respektive spelare enligt vad laget bestämmer och betalas direkt till
Intersport. Tryck av initialer på tröjor, overaller och liknande görs på plats i affären,
ibland medan man väntar, annars med upp till 3 dagars väntetid.
Kontaktperson: materialansvarig@bkbk.se

MEDLEMS- OCH TRÄNINGSAVGIFTER
Klubben har som målsättning att hålla nere medlemsavgifterna. Avgiften består av en
medlemsavgift på 100 kronor, som alla ledare, spelare och deltagare i knatteskolan ska
betala, samt en träningsavgift för spelare som varierar mellan åldrarna. Hela medlems- och
träningsavgiften är för 5-manna från 7 års ålder 900 kr, 7-manna 1100 kr, 9-manna 1 300 kr,
11-manna 1 500 kronor, senior damer 1 700 kronor och senior herrar 1 700 kronor. Medlemsoch träningsavgifternas storlek bestäms av medlemmarna på årsmötet efter förslag från
styrelsen.
Fakturor mejlas i februari till alla medlemmar registrerade på hemsidan. För spelare som
börjar till höstsäsongen debiteras halv träningsavgift. Avgiften ska vara betald inom 20 dagar
från avisering. Om den inte är betald när säsongen startar eller innan den förfaller så får
spelaren inte delta i match förrän betalning skett.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

MEDLEMSFÖRTECKNING
Lagledarna ska löpande på lagets hemsida se till att medlemsuppgifterna för det egna laget
är korrekta. Ny medlem ska registreras av lagledaren på den egna lagsidan på bkbk.se.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

NATTVANDRING
BKBK sponsras av Stockholmshem och som motprestation nattvandrar klubbens vuxna på
helger. Det är ett bra sätt för klubben att engagera sig för tryggheten i närmiljön och lära
känna den miljö som våra barn kan vistas i. Varje år läggs ett schema upp där lagen
ansvarar för att föräldrar ställer upp och vandrar.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se
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NYCKLAR
Lagen som tränar vid Bagarmossens bollplan kan kvittera ut nyckel till omklädningsrum.
De 11-mannalag som tränar på Kärrtorps IP får nyckel till ett förråd där de kan förvara
material mellan träningarna. Observera att alla nycklar måste återlämnas när laget byter
träningsplan! Inomhus erhåller varje lag, som bokar tider, vid behov inomhusbollar. För
inträde i lokalerna måste laget ha ett nyckelkort som föreningskonsulenten administrerar
och som registrerar att det är rätt lag som är på plats. Instruktioner finns hos
föreningskonsulenten och finns även i anslutning till hallarna. Klubben brukar ha tillgång
till timmar lördagar och söndagar i Bagarmossens skola och Skarpnäcks skola och i
Bergholmsskolan finns en hall för de yngsta lagen.
Kontaktperson: kansli@bkbk.se

NÄRVARORAPPORTERING
En avgörande förutsättning för fotbollsverksamheten är de kommunala och statliga
bidragen (LOK-stöd). Dessa bidrag baseras på antal sammankomster (träning, match.
teorigenomgång och annan lagaktivitet som bad, se på fotboll eller ha julgransplundring)
och antal deltagare.
Det är därför viktigt:
- att varje spelare registreras med hela sitt 10-siffriga personnummer
- att tränarna direkt eller i mycket nära anslutning till varje sammankomst noterar
vilka som deltar, vilket kan göras direkt i mobilen.
- att varje aktivitet noteras med början och slut, ex 9.00-10.00.
Alla sammankomster bör noteras och de som pågår minst 60 minuter med minst fem
deltagare och en ledare som fyller 13 år under året ger bidrag. Alla ledares närvaro ska
även noteras. Bidrag utgår från det år spelaren fyller 7 år till och med 19 år.
Närvaron rapporteras på lagsidan på bkbk.se eller via svenskalagappen vid respektive
aktivitet i kalendern. Närvarorapporterna, både de för statligt och för kommunalt stöd,
skrivs ut per halvår, undertecknas och lämnas till föreningskonsulenten - senast den 15 juli
respektive den 15 januari. Det är mycket viktigt att de verkligen lämnas in i tid!
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

PLANBOKNING UTE OCH INNE
För bokning lämnas önskemål om tider och plats till föreningskonsulenten som ansvarar för
alla planbokningar samt att gå in och se var och om det finns lediga tider.
För ungdomslagen är det nolltaxa ute från v.22 - v.43. Vid bokning av utomhusplan v.44 v.21 och av inomhushallar under hela året debiteras taxa enligt stadens taxa (se
bkbk.se/Dokument). För vintersäsongen ersätter BKBK hela plankostnaden för
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ungdomslagen upp till ett tak enligt följande: 11-manna ungdom 5000 kr, 9-manna 4000 kr,
7-manna 3000 kr och 5-manna 2000 per vintersäsong och Sanktanlag. Plankostnaden
debiteras av klubben respektive lag i januari respektive augusti i samband med att lagets
inlämnade lagavräkning stäms av. För seniorlagen betalar klubben hela planhyran.
Seniorlagens bokningar under hela året bekostas av klubben.
Avbokningar, både av inomhustider och utomhustider, ska göras minst sju dagar innan
träningstillfället, för att laget inte ska debiteras kostnaden.
Utomhus vid Bagarmossens bollplan tränar i första hand 5-mannalagen. Vid planen finns
omklädningsrum. Vid Kärrtorps IP tränar och matchspelar i första hand 7- och 11mannalagen. Det finns utrymmen för förvaring av material. Herrar seniorer och damer
seniorer har en egen lokal. Flickor disponerar Margaretarummet för omklädning och dusch.
Inomhus erhåller varje lag, som bokar tider, vid behov inomhusbollar. För inträde i
lokalerna måste laget ha ett nyckelkort som föreningskonsulenten administrerar och som
registrerar att det är rätt lag som är på plats. Instruktioner finns hos föreningskonsulenten
och finns även i anslutning till hallarna. Klubben brukar ha tillgång till timmar lördagar och
söndagar i Bagarmossens skola och Skarpnäcks skola och i Bergholmsskolan finns en hall för
de yngsta lagen.
Klubben har i fiket på Kärrtorps IP ett antal klubbor, bollar och mål om något lag vill pröva
på innebandy. De ska återlämnas direkt efter användandet så att andra lag kan låna.
Kontaktperson: migge@bkbk.se

POLICY
Klubben arbetar efter en modell som beskriver vad klubben vill med fotboll och hur den
ska organiseras. Olika policys beskriver detta och vilka värderingar och regler som ska gälla
i BKBK. Dessa finns på hemsidan under länken ”Dokument”.
Kontaktperson: ordforande@bkbk.se

ROLLER I LAGEN
År 2017 har klubben tagit fram en modell som kallas ”ledarhjulet” som beskriver det krav
klubben har på lagen angående vilken organisation som ska finnas runt laget.
Vid bildande av nya lag, som sker hösten innan spelarna ska fylla 7 år, kräver klubben att
denna organisation finns runt lagen för att få tillåtelse att bilda nytt lag i klubben.
För mer information om ”ledarhjulet” se www.bkbk.se/dokument
Kontaktperson: migge@bkbk.se
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TÅGRESOR
BKBK har ett kundnummer 992527 hos SJ för bokning av gruppresor med minst 6 personer,
äldre än 16 år, med upp till 20 % rabatt. Boka via 0771 -725 725 eller
gruppresor.info@sj.se.

SJUKVÅRD
BKBK ansvarar för sjukvårdsväska vid Kärrtorps IP. Varje aktivt lag i Sanktan ska även ha en
mindre sjukvårdsväska som klubben ersätter vid nyköp och där klubben löpande ersätter
utlägg för påfyllning av förbrukningsartiklar. Sjukvårdsväskan ska alltid finnas till hands vid
träning såväl som vid match.
Kontaktperson: materialansvarig@bkbk.se

S:T ERIKSCUPEN
Under november månad anmäler klubben lagen till Sanktan. Anmälan görs av
föreningskonsulenten utifrån de besked som getts från respektive lag. Klubben står för
anmälnings- och garantiavgift. Om något lag drar sig ur cupen efter 31 december debiteras
en straffavgift, som kan få betalas av laget.
Spelscheman för Sanktan publiceras i slutet av mars på Stockholms Fotbollförbunds
hemsida www.stff.se. Här kan man under säsongen läsa matchresultat, se var man ska
spela och vem som ska döma samt hur man kan komma i kontakt med motståndarlaget.
Kontaktperson: migge@bkbk.se

SPELARFÖRTECKNINGAR
För lag som spelar i serier för 13-åringar och äldre ska laget inför varje match upprätta en
spelförteckning i Fotbollens Informationssystem Fogis. I Fogis kan varje lag anmält till
tävling upprätta en trupp av spelare. Spelare hämtas därifrån för att registreras på
förteckningen med maximalt 16 spelare. Spelarförteckningen ska skrivas ut och lämnas
underskriven till domaren före match, om så ej sker kan laget debiteras en straffavgift på
1000 kr. Enskilda spelare kan påföras förteckningen till senast innan andra halvlek startar.
Kontaktperson: viktor@bkbk.se

SPONSRING
Styrelsen har tagit fram ett sponsormaterial med en sammanställning över hur företag kan
sponsra klubben på matchställ eller på IP. Hör av dig till styrelsen om du har idéer om ny
sponsring till klubben. Lagen kan själva till lagkassan dra in sponsring på annat material än
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matchtröjor, men trycket måste ske hos Intersport. Om du har kontakter eller arbetar på
ett företag som kan vara intresserad att stödja klubben så informera sponsorsansvarig i
styrelsen.
Kontaktperson: ordforande@bkbk.se

STADGAR OCH ORGANISATIONSPLAN
På bkbk.se under länken Dokument finner du klubbens stadgar som reglerar bland annat
varför klubben finns och hur beslut tas. Där finns även en organisationsplan som beskriver
olika ansvarsroller som finns i styrelsen, men även i respektive lag.
Kontaktperson: ordforande@bkbk.se

TRÄNINGSLÄGER
Träningsläger finansieras av respektive lag. Barn- och ungdomsläger med
helgövernattningar kan även delfinansieras med bidrag från kommunen. Det söks på
blankett från www.stockholm.se/kulturfritid/foreningsliv/blanketter och ska skrivas under
av firmatecknare från klubben. Tips på läger som andra lag tränat på finns på hemsidan.
Klubben har ambitionen att arrangera ett gemensamt träningsläger varje år för 5mannalagen, där klubben finansierar del av kostnaden.
Kontaktperson: kansli@bkbk.se

UNGDOMSFONDEN
Medel från BKBK:s Ungdomsfond kan på medlemmars förslag eller styrelsens initiativ
finansiera satsningar utöver ordinarie budget för utveckling av ungdomsledare inom
klubben. Alternativt ansökas av ledare i klubbens barn- och ungdomslag för insatser som
stärker samhörigheten mellan eller inom lag och inom klubben. Medel kan även i
undantagsfall stärka lagkassor för att finansiera avgifter för barn och ungdomar i
resurssvaga familjer. Detta för att möjliggöra för alla att delta i klubbens verksamhet och
motverka att ingen ung spelare av ekonomiska skäl ska behöva sluta eller inte kunna börja
träna och spela i klubben. Beslut fattas i samtliga fall av styrelsen. Riktlinjer för ansökan
till ungdomsfonden kan ses på www.bkbk.se/dokument
Kontaktperson: ordforande@bkbk.se

UTBILDNING FÖR TRÄNARE
Utbildningar för tränare är numera externa utbildningar som anordnas av förbundet i
föreningens angivna zonindelning. För mer information angående zonindelningen och de
externa utbildningarna besök www.bkbk.se eller kontakta utbildningsansvarig.
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Styrelsen har fastlagt en utbildningsplan för alla tränare och ledare som de ska delta i.
Under ”Utbildning” på www.bkbk.se hittar du även information om eventuella interna
utbildningar, länkar till fotbollförbundets kursprogram samt information om hur du
anmäler dig.
BKBK står för alla kostnader i samband med sanktionerade utbildningar. Vi strävar efter att
skicka ut information om aktuella utbildningstillfällen till tränare och lagledare.
Det är viktigt att du kontaktar utbildningsansvarig innan du anmäler dig.
Kontaktperson: utbildningsansvarig@bkbk.se

UTBILDNING FÖR 5- OCH 7-MANNADOMARE
Utbildning för 5- och 7-mannadomare är liksom tränarutbildningar numera anordnade av
förbundet i föreningens angivna zonindelning. För mer information angående
zonindelningen och de externa utbildningarna besök www.bkbk.se eller kontakta
utbildningsansvarig.
Klubben erbjuder alla medlemmar som under året fyller 13 år domarutbildning för att
kunna döma 5- och 7-mannamatcher. Klubben ersätter även kursavgiften för
fortbildningskurser till det år som domaren fyller 18 år. Syftet är att spelarna ska lära sig
fotbollens regelverk och att klubben kan försörjas med domare. Det är även en bra
möjlighet att dryga ut månadspengen. Klubben har sedan 2017 en handlingsplan för
domare där vi erbjuder en helårsplan för ungdomar för att göra domaryrket så tryggt som
möjligt för domarna. Läs mer om detta på www.bkbk.se/dokument
Kontaktperson: utbildningsansvarig@bkbk.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Varje år ska laget skriva en berättelse på upp till en A 4-sida om vad laget gjort under
året. Denna fogas ihop med övriga lags och utgör klubbens verksamhetsberättelse och läggs
fram i samband med årsmötet.
Kontaktperson: ordforande@bkbk.se

VIMPLAR
När laget ska åka iväg på cuper kan det vara trevligt och är vanligt att ha med sig en
vimpel att lämna över till motståndarlaget. Vimplarna finns att hämta på kansliet.
Kontaktperson: materialansvarig@bkbk.se
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ÅRSMÖTE
Senast i början av mars har klubben årsmöte. Då väljs styrelse för det nya året, fastställs
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående år samt budget och
medlemsavgift för det nya året. Klubben behöver goda krafter som vill arbeta för klubbens
bästa. Om du vill sitta i styrelsen eller någon arbetsgrupp alternativt vill föreslå någon
annan person för de olika uppdragen så kontaktar du valberedningen. Det är viktigt att du
som medlem är på årsmötet och påverkar vad klubben ska göra för ditt lag och för hela
föreningen.
Kontaktperson: ordforande@bkbk.se eller valberedning@bkbk.se

ÖVERGÅNGAR/NYA SPELARE OCH LAG
BKBK välkomnar nya spelare. Enskilda spelare kontaktar respektive lagledare som ger
besked om plats finns i laget och om provträning, samtidigt som kansliet informeras om
spelare sökt plats. Om flera spelare och/eller tränare anmäler intresse för att komma till
klubben ska styrelsen kontaktas.
Nya spelare registreras av ledare på lagsidan på bkbk.se och när de är aktiva så sänds en
faktura på avgifter ut till dem per mejl av klubben. Är spelaren 12 år eller äldre så
meddela viktor@bkbk.se att spelaren ska registreras i Fogis. Från 15 års ålder krävs att den
eventuella tidigare klubben godkänner övergången om den inte äger rum under den så
kallade friperioden 16 november-15 december. Därefter kan BKBK betala
övergångsavgiften 400 kr och 5 dagar senare är spelaren tillgänglig för match. Om spelaren
inte har spelat match för sin gamla klubb de senaste 30 månaderna kan en direkt
kostnadsfri övergång begäras, som inte behöver godkännas av tidigare klubb. (Läs mer på
www.stff.se / Tävling / Bestämmelser och Fogis.)
Kontaktperson: migge@bkbk.se och viktor@bkbk.se
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