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Välkommen till Mc-Alingsås!  

Mc-Alingsås är en förening som har expanderat de senaste åren.  

Vi är en härlig förening där alla hjälps åt.  

Tack vara alla våra medlemmar kan vi föra klubben framåt.  

Alla ni nya medlemmar är varmt välkomna!!!  

Vi försöker hålla låga medlemsavgifter, ingen försäljning av lotter mm.  

Men ett krav i klubben är att alla hjälps åt!  

Därför ska alla medlemmar från och med 18år hjälpa till med att:  

1. Från år 2020 ska alla medlemmar från 18år och upp ingå i någon av arbetsgrupperna. (se 

nedan) Ni önskar tillhörighet vid betalning av medlemsavgift och kommer därefter att 

tilldelas. Vi tillämpar “först till kvarn” så dem som anmäler tidigt har störst chans att få enligt 

önskemål.  

2. Alla medlemmar från 18år och upp behöver också stå i kiosken eller vara 

träningsansvarig/bevattning. I samband med att banan byggs om och kiosk flyttar kan dessa 2 

ansvar inte längre vara samma person. Därav kommer behovet tyvärr att öka. För att fördela 

detta med mest rättvisa kommer klubben från 2020 att fördela ut dessa tillfällen. Och 

uppskattas till 2 tillfällen/år. Om ni inte kan dessa tider är det ert ansvar att byta med någon 

annan. Ni önskar någon av dessa i samband med att medlemsavgiften betalas.  

3. Alla medlemmar från 18år och upp måste även hjälpa till på minst en tävling. Notera att 

tävlingar är en stor inkomstkälla för klubben och bidrar starkt till våra låga medlemsavgifter.  

4. Alla medlemmar från 18år och upp måste även närvara på minst en arbetsdag. Det är extra 

bra om alla medlemmar under 18år är med på arbetsdagarna också. Så att de lär sig att vi är 

en klubb där alla hjälps åt. 

De olika grupperna att välja på:  

Bangruppen  

· Ansvarar att banorna är i körbart skick genom slätning, dränering, preppning mm.  

· Ansvarar för depån  
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· Ansvarar att alla maskiner/redskap fungerar  

Bevattningsgruppen  

· Ser till att bevattningssystemet fungerar  

· Ser till att pumphuset fungerar  

· Har ansvar när det behövs vattnas  

Byggnadsgruppen  

· Ansvarar för samtliga byggnader och dess funktionalitet  

Miljögruppen  

· Ansvarar för sopporna  

· Ansvarar för panten  

· Ansvarar för oljereturer  

· Ansvararatt det är rent å snyggt  

· Ansvarar för källsorteringen  

· Ansvarar för spolplattan  

Tävlingsgruppen  

· Samordna klubbens tre tävlingar plus klubbmästerskap  

Kioskgruppen  

· Ansvarar för inköp till kiosken  

· Ansvarar för efterlevnad av kiosklistan  

· Ansvarar för Isettle  

· Ansvarar att kiosken fungerar  

Sponsringsgruppen/Media/Reklam  

· Försöker få in så mycket pengar som möjligt till klubben  
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· Ansvarar för sponsringsskyltar  

· Ansvarar för sponsringsträffar  

· Ansvarar för hemsidan  

· Ansvarar för Facebookgrupper  

· Ansvarar för annonser i tidningar  

· Ansvarar att klubben syns  

Barngrupp (guldhjälm)  

· Tillsammans med Ungdomsgruppen ansvara för crosskolan  

o Ansvara för att klubben har utbildade tränare för barn  

o Säkra att det finns tränare till varje träningstillfälle  

o Ansvarar för träningsupplägg och strategi  

Ungdomsgrupp  

· Tillsammans med Bangruppen ansvara för crosskolan  

o Ansvara för att klubben har utbildade tränare för ungdom  

o Säkra att det finns tränare till varje träningstillfälle  

o Ansvarar för träningsupplägg och strategi  

Senior/Elit 

o Ansvara för att klubben har utbildade tränare för senior och elit 

o Säkra att det finns tränare till varje träningstillfälle 

o Ansvarar för träningsupplägg och strategi 

Känner man att detta kan bli lite mycket, kan man alltid lämna över arbetsuppgifterna till 

någon annan familjemedlem. Men det är fortfarande du som är ansvarig för att det blir gjort. 
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Om man vill vara med och stötta klubben kan man bli stödmedlem för 100kr. Stödmedlem 

har inget ansvar eller några andra åtagande och räknas ej in i röstlängd under årsstämman. Ej 

körande familjemedlemmar i ett familjemedlemskap får stödmedlemskapet gratis. 

Styrelsen MC Alingsås 

 

 

 


