
Välkommen till Norrstrands IF
Norrstrands IF är en av Värmlands största mixade fotbollsföreningar, 
bildad 1928.

Hela vår verksamhet är ideell och bygger på att vi med gemensamma krafter, 
samtliga medlemmar och föräldrar, hjälps åt för att förbättra och utveckla 
föreningen, material och  anläggning. 

För att kunna genomföra detta krävs det att föreningen och dess lag samarbetar på bästa sätt. Det kan 
vara arbetsdagar på IP för att förbättra anläggningen, det kan också vara att stå i kiosk vid match/cup/
evenemangs-tillfällen, eller att t ex samverka i vissa specifika försäljningsinsatser under året, för att 
bygga upp lagens samt föreningens ekonomiska stomme. 

NIF´s sex Värderingsgrunder är följande; 
RESPEKT
GLÄDJE
JÄMSTÄLLDHET
ANSVAR
ENGEGEMANG
DELAKTIGHET

Laget
Laget bör ha vissa utpekade kontaktpersoner bland föräldrarna som är dedikerade specifika uppgifter 
att vara ansvariga för. Tränare samt lagledare bör enbart ha hand om träningar och matcher. Olika 
uppdrag inom laget/föräldrar är:
• Kioskansvarig   • Försäljningsansvarig
• Evenemangsansvarig  • Anläggningsansvarig
• Web-ansvarig   • Klädesansvarig (inköp overaller och annat)
• Ekonomiansvarig   • Lag-kuls-ansvarig 

Dessa personer ska fördela uppgifter bland föräldrarna i laget. T ex schemalägga kioskveckan som 
laget blir tilldelad under säsongen, fixa inköpen/provning av lagoveraller, schemalägga bingolotts/jul-
gransförsäljningen vid jul, ordna aktiviteter för laget utanför fotbollsplanen. Ju fler som hjälps åt desto 
mindre belastas var person. 

Föreningen, uppdrag
Vi har några gemensamma uppdrag som är återkommande årligen, då vi alla hjälps åt i föreningen. 
I de uppdrag som innefattar försäljning så kommer pengarna alla lag i föreningen till gagn, i form av 
material och förbättringar av anläggning.

Bingolotter, två gånger per år, minst fyra lotter per spelare. 
Inför uppesittarkvällen vid jul, har vi fasta försäljningsställen som 
ska bemannas enligt schema som kommer ut. 
Pengarna som kommer in fördelas mellan förening och lag. 
Spelarna säljer även 4 lotter var, utöver fast försäljningsställe, t
ill nära och kära, även där fördelas pengar till lag och förening. 
Vi säljer även inför påsken. 4 lotter per spelare är även här 
minimum. Man får lotterna i god tid, och säljer endast på 
”fri fot”, alltså inte schemalagda fasta försäljningsställen.



Julgranar.
Under en tid innan julafton har vi schemalagd försäljning av 
granar utanför ICA Kvantum Välsviken.

Packa kundkassar
I vårt sponsoravtal med ICA Kvantum Välsviken ingår att vi 
under några timmar i julveckan hjälper till at packa kundkassar. 
Schemaläggs.

Anläggningsdagar.
En dag på våren och en dag på hösten träffs vi på IP för att 
gemensamt göra förbättringar/jobb på vår anläggning. Det kan 
vara allt från att måla, fixa gräsplaner, snickra eller annat. 
Anläggningsansvarig i laget sätter ihop schema till föräldrarna 
i laget då datum kommit ut från föreningen om när 
Anläggningsdagen inträffar. En mycket trevlig dag då vi alla hjälps åt och jobbar, har det trevligt, 
umgås och lär känna varandra, fikar och käkar.

NIF-dagen samt eventuella övriga event/uppdrag
Det här eventet återuppstod 2016, och blev en succé. Vi hade ca 600 besökare. Ungdoms/barnlagen 
spelade mixade matcher, man kunde rida ponny, hoppa hoppborg, gå tipspromenad, se våra fantas-
tiska ledare spela match mot FBK (veteraner som a-lags-spelare). Under den här dagen behövs det 
förstås funktionärer från lagen. Vi mejlar ut hur många som behövs. Evenemangsansvarig i laget får 
uppgift att kalla in föräldrar från sitt lag för olika uppdrag.

Det kan tillkomma andra uppdrag/event under året. Lagen kommer i så fall få kännedom om dessa i god tid.

Cuper
När cuper anordnas för specifika lag i föreningen så är det lagets föräldrar som är ansvariga för att 
rodda runt så att allt funkar runt om, kiosk m.m.

Lagkassa
Viktigt för alla lag är att bygga upp en lagkassa, buffert. Den är mycket värd då ni ska resa på cuper, 
matcher, köpa overaller och annat. NIF är behjälpliga på flera sätt med det. förutom Bingolottsbeting-
et som är ett krav i samarbete, så erbjuder vi inför årsskiftet lagen hjälp med att sälja restaurangchan-
sen som ger mycket bra pengar till laget. 

Vi har även i våra sponsorsavtal med företag avtalat att de genom våra lag ska få hjälp att dela ut 
trycksaker i närområdet, en gång per vår och höst. Vi brukar gå ut med förfrågning till lagen, mellan 
de lag som mejlar intresse av jobbet, lottar vi fram vem som får göra jobbet och tjäna ytterligare 
pengar till lagkassan. Lagkassan går genom NIF.

Norrstrands IF erbjuder en låg årlig avgift för spelare/medlemmar i vår förening. Genom att hålla en 
låg årlig avgift har vi stora chanser att få fler medlemmar och blir Karlstads framsida när det gäller fot-
boll,  men detta innebär då en hel del frivilligt arbete. Det är stora kostnader förenade med att driva 
runt föreningen som den årliga medlems- och deltagaravgiften inte täcker upp. Bland annat inköp av 
material, anmälningar till seriespel, domararvoden, planhyror med mer. För att vår förening med alla 
våra spelare ska ”må bra” behöver vi arbeta tillsammans.

Norrstrands IF hoppas att ni kommer att trivas hos oss och att vår fantastiska  NIF-anda växer sig än 
starkare i föreningen. 

Styrelsen Norrstrands IF!


