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Organisation och ansvarsfördelning för Linköpings PK
säsongen 2013-14

Utgångspunkter:
Föreningens organisation ska byggas utifrån de två huvuduppgifterna en förening har dels att
genomföra en sportslig verksamhet mot uppställda mål både för ”topp och bredd” och dels ha
en föreningsadministrativ och ekonomisk styrning som svarar mot de krav som ställs från
olika förbund och myndigheter (RF, ÖBTF, Linköpings kommun, Skattemyndighet mm).
Tydliga ansvarsfördelningar och fler engagerade ledare/funktionärer ska leda till arbetet ej blir
för betungande för enstaka individer och därmed blir också arbetet mer präglat av
långsiktighet. Alla medlemmar, och medlemmars föräldrar, förväntas att vara med och stötta
föreningen vid föreningens olika arrangemang.
Inom föreningen finns även en aktiv veterangrupp som tränar två gånger per vecka.
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Organisation och ansvarsfördelning i styrelsen
Ordförande samt 7 ledamöter med olika ansvarsområden.
Ordförande: Bertil Boodh, tel: 013-397206 / 0734-185165
• Sammankallande för styrelsemöten
• Övergripande ansvarig för organisation och ekonomi (budget)
• Ansvarig för kontakter med olika förbund, myndigheter och press i föreningsfrågor
• Ansvarig för föreningskommunikation
• Ansvarar för ansökan om aktivitetsstöd samt övriga bidrag
• Ingår i sponsor-/informationskommittén, tränarråd och utvecklingskommitté
• Ansvarar för att föreningsdata hos RF, ÖBTF, kommun är uppdaterade.
Kassör: Mats Brunnberg, tel: 013-123451 / 0107-114493
• Ansvarig för löpande bokföring
• Ansvarig för uppföljning mot resultat- och likviditetsbudget
• Ansvarig för uppföljning av olika avgifter till medlemmar
• Skriva ut fakturor (kundreskontra)
• Betalning av inkommande fakturor
• Sammankallande i tränarrådet.
Sekreterare:, Mathias Wilow, tel 0709-277440
• Ansvarig för arkiv
• Ansvarar för medlemsregistret
• Ansvarar för utskick av medlems- och träningsavgifter
• Protokollförare vid styrelsemöten
• Uppföljning av beslut mm från tidigare protokoll
• Ansvarig för licenskontroll och anmälan av nya licenser
• Ansvarig för anmälan till externa tävlingar
Sportchef och vice ordförande: Martin Hedlund tel: 013-396069 / 0703-280952
• Stöttar vid kontraktsdiskussioner med tränare och spelare.
• Ordförande i utvecklingskommittén
• Ansvarig för hantering av disciplinärenden och protester i samråd med ordföranden
• Ansvarar för Pingisskolan och dess träningsgrupper
• Ansvara för uppdatering av hemsidan och kontakter med webmaster

Tävlingsansvarig: Gunnar Schander, tel 013-50501/ 0703-417320
• Ordförande i tävlingsarrangemangskommittén
• Ansvarig för egna tävlingar (Stångåspelen, LPK-poolen, ev. sammandrag etc.)
• Ansvarig för lokalbokning vid egna tävlingar
• Ansvarig för domar- och sekretariat administration (arvoden, bokning mm)
• Ansvarar för klubbarrangemang
• Ansvarar för klubbresor (ex.vis Ängby)
• Ansvarar för egna arrangemang (ex.vis avslutning, föräldraträffar o dyl.)

2

Material-/inköpsansvarig: Leif Eriksson, tel: 013-211144 / 0702-056058
• Ansvarar för klubbens materiel
• Ansvarig för inköpssamordning
• Ansvarig för förråden
• Ansvarig för information om regler avseende matchdressar
• Övergripande ansvarig för klubbens matchdress, sjukvårdsmateriel mm
• Ordförande i inköpskommittén
Försäljning/Marknadsansvarig: Andreas Blomberg, tel 0739-843065
• Ordförande i försäljningskommittén
• Ordförande i sponsor-/informationskommittén
• Ansvarar för upplägg och genomförande av anskaffandet av sponsorer samt
arrangemang av ev. sponsorträffar
• Ansvarar för att den löpande sponsoruppföljningen sker (sponsorregister uppdateras,
förteckningen över lediga sponsorplatser är aktuell, att fakturaunderlag skickas till
kassör mm)
• Ansvarar för föreningens profilprogram
• Ansvarar för framtagning av affisch och förenings-/lagbroschyrer i
marknadsföringssyfte
• Sammanhållande för föreningens informationsmedier (infoblad och Web).

Klubbarrangemangsansvarig: Susanne Spångberg, tel 013-103555 / 0734-347024
•
•
•

Ansvarig för extrajobb samt alla lotterier
Ansvarig för kioskverksamhet
Ansvarig för kontraktsskrivning i samråd med ordförande och vice ordförande

Övriga funktionärer/uppdrag:

Huvudtränare: Lars-Gunnar Olsson, tel 0733-829720
• Övergripande ansvarig för sportsliga verksamheten
• Ansvarar för Övre hallen och dess träningsgrupper och tävlingsprogram
Domaransvarig: Mathias Wilow tel 0709-277440
• Ansvarig för planering och engagering av domare till tävlingar

Lägeransvarig: Malin Sucksdorff, tel: 0702-770724
• Planering och genomförande av LPK:s sommarläger
Utbildningsansvarig: Malin Sucksdorff, tel: 0702-770724
Ansvarig för föreningens utbildningsplan
• Ansvarar för SISU-bidrag
• Samordnar utbildning av ”interna” domare.
• Samordnar tränarutbildningar och ingår i utvecklingskommittén
Webbmaster: t.f Martin Hedlund tel: 013-396069 / 0703-280952
• Ansvarig för hemsida
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Organisation och ansvarsfördelning i kommittéer.
Dessa kommittéer är en rekommendation till arbetssätt, varianter förekommer.
Utvecklingskommittén:
Arbetsuppgifter: Ta fram mål och riktlinjer för den sportliga verksamheten i en gemensam
utvecklingsplan, planering av träningstider, svara för tränarrekrytering.
Kommittémedlemmar: Sportchefen är ordförande och sammankallande. Deltar gör
ordförande, elitgruppens samt utvecklingsgruppernas tränare samt samordnare för
Pingisskolan, Utbildningsansvarig samt två övriga spelarrepresentanter valda av tränarrådet.
Omfattning: ca 1-2 ggr / säsong.
Tränarråd:
Arbetsuppgifter: Informationsutbyte mellan utvecklingskommitté och samtliga tränare.
Kommittémedlemmar: Sportchefen är sammankallande. Tränarna för alla de olika
träningsgrupperna (även Pingisskolans) är med i tränarrådet.
Omfattning: ca 1-2 ggr / säsong.
Sponsor-/informationskommittén:
Arbetsuppgifter: Ta fram en sponsringsbudget, planerar upplägg, tar fram sponsormaterial och
genomför sponsringsförsäljningen. Uppdaterar sponsorregister, lediga sponsorplatser (sarg,
program, matchdressar mm) stämmer av eventuella åtaganden med lag och styrelse.
Utvecklar och diskuterar klubbens informationsmaterial via infoblad och webbsida.
Kommittémedlemmar: Marknadsansvarig är ordförande och sammankallande Intresserade
som har några kontakter i näringslivet eller som jobbar åt möjliga sponsorer.
Omfattning: Några möten i augusti-oktober då det huvudsakliga arbetet sker med sponsring.
För informationsdelen hålls möten löpande efter behov.

Tävlingsarrangemangskommittén:
Arbetsuppgifter: Planerar alla arrangemang kring våra egna tävlingar och hemmamatcher,
såsom domare, sekretariatsfunktionärer, motståndarhantering. Ser till att genomförandet av
matcher och inrapportering fungerar löpande under säsongen. Svarar för eventuell
omdisponering av träningstider via sportchefen.
Kommittémedlemmar: Tävlingsarrangemangsansvarig är ordförande och sammankallande.
Representanter för de olika träningsgrupperna samt övriga intresserade
Omfattning: Möten löpande under säsongen.
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Klubbarrangemangskommittén:
Arbetsuppgifter: Planerar alla arrangemang kring klubbresor och klubb- och
informationsträffar.
Kommittémedlemmar: Klubbarrangemangsansvarig är ordförande och sammankallande.
Representanter för de olika träningsgrupperna samt övriga intresserade
Omfattning: Möten löpande under säsongen.

Försäljningskommittén:
Arbetsuppgifter: Ta fram förslag på intäktsbudget från lotterier, extrajobb mm samt planering
och genomförande av försäljningen. Ser till att Bingo-Lotto verksamheten fungerar.
Kommittémedlemmar: Försäljningsansvarig är ordförande och sammankallande.
Försäljningledamöter för de olika träningsgupperna deltar.
Omfattning: Några möten under säsongen.

Inköpskommittén:
Arbetsuppgifter: Samordnar materielanskaffning, tar fram materialpolicy (avseende
matchställ, sjukvårdmateriel etc.) i samråd med sportchef, sammanställer inköpsbudget
(inkluderande alla lags behov).
Kommittémedlemmar: Inköpsansvarig är ordförande och sammankallande.
Omfattning: Några möten under säsongen, framför allt i augusti-oktober då de flesta inköpen
ska bestämmas och göras.
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Organisation och ansvarsfördelning av träningsgrupper
Övre Hallen
Måndag 06.30 – 11.00
LPK´s veteraner tränar och umgås
Måndagsgrupp, 19.00-21.00
Tränare: Ansvarar för gruppernas träning. (Jonas Junggren, tel: 0733-644090)
Ansvarar för ifyllande av träningskort och personliga utvecklingsplaner.
Ev. föräldrarepresentant som kontaktperson och som hjälper till vid informationsmöten.
Tisdags- resp. onsdagsgrupperna, 17.00-21.00 resp. 17.00-21.00
Tränare: Ansvarar för gruppernas träning. (Lars-Gunnar Olsson, tel: 0733-829720)
Ansvarar för ifyllande av träningskort och personliga utvecklingsplaner.
Ev. föräldrarepresentant som kontaktperson och som hjälper till vid informationsmöten.
Torsdag 06.30 – 11.00
LPK´s veteraner tränar och umgås
Torsdagsgrupperna, 17.00-20.00
Tränare: Ansvarar för gruppernas träning. (Lars-Gunnar Olsson, tel: 0733-829720)
Ansvarar för ifyllande av träningskort och personliga utvecklingsplaner.
Ev. föräldrarepresentant som kontaktperson och som hjälper till vid informationsmöten.

Torsdagsgrupp 20.00-21.30
Seniorträning utan utsedd ledare.
Söndagsgrupp 18.00 – 21.00
Seniorträning utan utsedd ledare.

Nedre Hallen
Pingisskolan
Huvudansvarig: Martin Hedlund, tel 013-396069
Ansvarar för samordning, planering och genomförande.
Ev. föräldrarepresentant som kontaktperson och som hjälper till vid informationsmöten.

PS1 Måndagsgrupp, 17.00-18.00,
Tränare: Ansvarar för gruppens träning.(Jonas Ljunggren, tel: 013-149014 / 0733-644090)
Tränarna ansvarar för ifyllande av närvarokort samt information till alla.
PS1 Måndagsgrupp, 18.00-19.00,
Tränare: Ansvarar för gruppens träning. .(Jonas Ljunggren, tel: 013-149014 / 0733-644090)
Tränarna ansvarar för ifyllande av närvarokort samt information till alla.
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Pingisskolan, forts.

PS2 Tisdagsgrupp, 17.30-19.00,
Tränare: Ansvarar för gruppens träning. (Nils Slycke tel: 0704-821830)
Tränarna ansvarar för ifyllande av närvarokort samt information till alla.

PS1 Onsdagsgrupp, 17.00-18.00,
Tränare: Ansvarar för gruppens träning (Mikaela Eriksson tel: 0738-321082, Lisa Eriksson
tel: 0727-337794, Julia Eriksson, tel: 013-211144 och Märta Brunnberg, tel: 013-123451)
Tränarna ansvarar för ifyllande av närvarokort samt information till alla.
PS1 Onsdagsgrupp, 18.00-19.00,
Tränare: Ansvarar för gruppens träning (Mikaela Eriksson tel: 0738-321082, Lisa Eriksson
tel: 0727-337794, Julia Eriksson, tel: 013-211144 och Märta Brunnberg, tel: 013-123451)
Tränarna ansvarar för ifyllande av närvarokort samt information till alla.

PS1 Torsdagsgrupp, 17:30-19.00,
Tränare: Ansvarar för gruppens träning. (Olle Gladh, tel 0733-720510)
Tränarna ansvarar för ifyllande av närvarokort samt information till alla.
PS1 Fredagsgrupp, 17.00-18.00
Tränare: Ansvarar för gruppens träning. (Rolf Enström, tel: 0761-997914)
Tränarna ansvarar för ifyllande av närvarokort samt information till alla.
PS1 Lördagsgrupp, 10.00-11.00
Tränare: Ansvarar för gruppens träning. (Daniel Jonsson, tel: 0734-181140)
Tränarna ansvarar för ifyllande av närvarokort samt information till alla.
PS1 Lördagsgrupp, 11.00-12.00
Tränare: Ansvarar för gruppens träning. (Alexander Lesnovski, tel: 0734-858403)
Tränarna ansvarar för ifyllande av närvarokort samt information till alla.
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Organisation och ansvarsfördelning i lag (minsta antal funktionärer)
Lagledare - ansvarar för matchprotokoll samt inrapportering av resultat samt info till ordf.
eller webbansvarig. Ansvarar för matcharrangemang, resor till matcher, kontakter med
motståndare/domare, lagararrangemang mm
Lagkapten - ansvarar för laguttagning och matchcoachning.

Nationella serien:
Linköpings PK, div 2 Damer S:
Lagledare och Lagkapten: Leif Eriksson, tel: 0707-755275
Ass. Lagledare: Mats Brunnberg, tel: 013-123451 / 010-7114493 Biträder lagledaren

Regionala serien, Östgötaserien:
Linköpings PK 1, div. 4:
Lagledare: Gunnar Schander, tel: 0703-417320
Linköpings PK 2, div. 5:
Lagledare: Alexander Lesnovski, tel: 0734-858403
Linköpings PK 3, div. 5:
Lagledare: Martin Hedlund, tel 0703-280952
Linköpings PK 4, div. 5:
Lagledare: Jonas Junggren, tel: 013-149014/0733-644090

Ungdomslag i seriespel, Ungdom A
Linköping PK 1
Lagledare: Rolf Enström, tel 013-161781

Ungdomslag i seriespel, Ungdom B
Linköping PK 2
Lagledare: Andreas Blomberg, tel 0739-843065
Linköping PK 3
Lagledare: Cecilia Markemyr, tel 0709-291345
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