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Välkommen till GT Söder HK
Det är alltid lika roligt att hälsa nya och gamla medlemmar välkomna till en ny säsong i
föreningen. I detta blad informerar vi om GT Söder HK samtidigt som vi vill berätta om vilka
förväntningar vi har på den som är medlem och förälder i föreningen.
GT Söder HK - en förening med traditioner
Redan 1948 såg vi det som idag är GT Söder HK. Tre föreningar har blivit en – Gubbängens
SK, Tallen IK och BK Söder. Efter att ha verkat som en handbollssektion i Gubbängen Tallen
IK är vi fr o m med säsongen 18/19 en egen förening – GT Söder Handbollsklubb.
Föreningen har sitt upptagningsområde i de södra förorterna; Sköndal, Farsta, Gubbängen,
Tallkrogen och Enskede.
En förening för alla – med alla
Verksamheten bygger på ideellt arbete. Det finns många kunniga och engagerade
ungdomsledare. Till sin hjälp behöver de lagledare, några som har hand om lagets ekonomi,
håller kontakt med klubbens styrelse m m. Till helt övervägande del rekryteras dessa
blivande eldsjälar i kretsen av föräldrar till barnen i respektive lag. Alla föräldrar är viktiga. Det
kan handla om att komma ihåg att få med utrustning till träning/matcher och skjutsning, men
också att varje barn tycker att det är roligt att få visa upp sig inför de egna föräldrarna. Beröm
är kul att få av alla, men föräldrarna är ändå alltid viktigast. Ta för vana att lyfta fram det
positiva i vad ditt barn gör.
Lag i GT Söder HK, säsongen 18/19
○ F8 – flickor födda 2010
○ F9 – flickor födda 2009
○ F10 – flickor födda 2008
○ F11 – flickor födda 2006 + 2007
○ F16 – flickor födda 2002 + 2003

○ P8 – pojkar födda 2010
○ P9 – pojkar födda 2009
○ P10 – pojkar födda 2008
○ P11 – pojkar födda 2007
○ P13 – pojkar födda 2005 + 2006
○ P14 – pojkar födda 2004

○ Damseniorer (Allsvenskan och div. 3)
○ Bollskola för nybörjare födda 2010 -2012.
Klubbens ambition är att ha ett lag i varje årskull. I framtiden hoppas vi att vi även kan ha ett
herrlag i seriespel.
Ekonomi
I medlemsavgiften ingår anmälningsavgifter till seriespel, Newbody Cup (för C-ungdom,
12-13 år, säsongen 18/19 deltar de som är födda 2006) och Ungdoms-SM (i samband med
USM betalar föreningen för resa och logi – säsongen 18/19 deltar F16 och P14) samt
matchställ och bollar. Klubben står för domarkostnaderna i samband med varje
hemmamatch på alla nivåer samt kostnader för ledarutbildning. Varje år deltar klubbens alla
lag i Eken Cup (där GT Söder HK är en av tre arrangörsföreningar). Även denna kostnad
står föreningen för.
Totalt sett är våra största kostnadsposter seriespel för våra lag samt en anställd kanslist på
halvtid. Vårt damseniorlag i Allsvenskan tar också en del av utgiftsbudgeten.
Ovanstående finansieras i huvudsak av medlemsavgifter, Eken Cup-turneringen och
statliga/kommunala bidrag.

Årsmöte och styrelse
Föreningens årsmöte hålls i augusti varje år. På årsmötet beslutas om budget och
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår samt medlems- och terminsavgifter. På
årsmötet väljs också vilka personer som ska ingå i föreningens styrelse (kontaktuppgifter till
nuvarande styrelse finns på hemsidan, www.gtsoder.se). Alla är så klart välkomna till
föreningens årsmöte.
Det här förväntar sig föreningen att du och ditt barn hjälper till med
•
•
•
•

Bemanna sekretariatet vid lagets hemmamatcher.
Bemanna cafeterian i Sköndalshallen vid ett par tillfällen/termin (lördagar).
Arbeta i försäljningstältet på Gubbängsfältet i samband med Eken Cup som pågår
fyra dagar i juni varje år. Antalet arbetspass brukar vara två/spelare. Intäkterna från
Eken Cup är föreningens näst största efter medlems- och terminsavgifterna.
Lottförsäljning för klubbens räkning genomförs vanligtvis varje säsong.

Vi behöver din hjälp! Ibland kanske vi kommer att be dig om hjälp i sista minuten, även om
det är jobbigt blir vi jätteglada om du trots den olägenheten försöker ställa upp.
Vi vill se att du inte klagar på domare som även de måste tillåtas göra fel emellanåt. Många
domare är unga och nyutbildade. Om vi kan låta bli att kritisera så fortsätter de att döma i
många år och blir med tiden mycket duktiga och rutinerade domare. Att klaga på domare
hjälper aldrig - det stjälper.
Skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar
GT Söder HK har valt att följa Riksidrottsförbundets rekommendationer och det EU-direktiv
som trädde i kraft 2016, vilket har i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell
exploatering av barn och andra kränkningar mot barn och ungdomar. Som en del i det
förebyggande arbetet har GT Söder HK:s styrelse beslutat att alla ledare och funktionärer i
föreningen ska lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister en gång om året (i samband
med säsongsstarten).
Gå gärna in på www.gtsoder.se
På hemsidan kan du läsa om vad som sker i föreningen. Löpande publiceras här olika referat
och berättelser om lagens framgångar och i bland vedermödor (under förutsättning att någon
ledare/förälder i laget skickar en text för publicering till vår kanslist). Här finns också info om
träningar som av olika skäl ställs in, medlemsavgifter mm.
Har du hört talas om GDPR?
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft, Förordningen gäller
som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda
individen vid behandling av personuppgifter (ersätter tidigare personuppgiftlagstiftning, PuL).
Det är viktigt för oss som förening att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina
personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av
den data som vi sparar. Vi behöver medlemmarnas personuppgifter för att kunna upprätta
medlemsregister, fördela ekonomiska medel, anmäla till tävlingar och för att följa de
åtaganden vi har som förening.
Om du vill veta mer om GT Söder HK….
Kontakta föreningen via mail på kansli@gtsoder.se eller telefon: 070-623 87 21, så får du
svar av vår kanslist. Kansliet ligger på Farsta gård.

Välkommen till säsongen 18/19 i GT Söder HK!

