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Skellefteå AIK Friidrott söker vikarie 

Sammanfattning 

Befattningen är ett vikariat för Josefine Lohman som ska bli mamma i november. Vikariatet beräknas 
tillsättas 15 augusti 2022 och pågå under drygt ett år. 
 
Föreningen har planer att expandera och om ömsesidigt intresse finns kan vikariatet övergå i en 
tillsvidareanställning under vikariatets löptid. 
 
Vikariatet omfattar att biträda i planering och genomförande av träning och tävling samt att i övrigt 

utveckla föreningens verksamhet. 

Befattningshavaren rapporterar till styrelsens ordförande eller till den denne utser bland styrelsens 
ledamöter. 
 
Befattningshavaren ska bidra till att föreningens erbjudanden i form av träningar, arrangemang och 

tävlingar ska vara av högsta klass och bidra till att stärka föreningens varumärke. Vikariatet innefattar 

också utveckla samarbetet med sponsorer, samarbetspartners och skola. 

Befattningen kräver ett genuint intresse för friidrott och ett intresse att utveckla föreningens 

verksamhet. En liten förening är inte helt strukturerad och man kan behöva hoppa in där ”det krävs”. 

Föreningens idrottsliga mål 

• Äldre träningsgruppen ska erbjudas möjlighet delta i det antal tävlingar som bedöms 
optimalt för deras långsiktiga utveckling 

• Friidrottsskolans deltagare ska erbjudas delta i lekfulla tävlingar inomhus och utomhus där 
resultat är underordnat 

• Samarbeta med kommunens skolor för arrangemang där elever på ett lekfullt sätt får prova 
på friidrott 

• Öka antalet deltagare i Friidrottsskolan och att ungdomar långsiktigt stannar i verksamheten 

 

Föreningens ambitioner för motion och rekreation 

• Utveckla Broarna Runt men bibehålla kärnan av enkelhet 

• Bedriva löpningsträning för motionärer 

• Bedriva motionsgympa för medlemmar  



Arbetsuppgifter Friidrottsskola, ungdomsverksamhet och samarbete skolor 

• Medverka till att implementera värdegrunder för Friidrottsskola och ungdomsverksamhet 

• Medverka till att rekrytera tränare och ledare till Friidrottsskolan 

• Medverka vid utbildning av tränare och ledare till Friidrottsskolan 

• Administrera tränarutbildningar för föreningens ungdomstränare 

• Marknadsföra, organisera och administrera Friidrottsskolan avseende grupper, avgifter och 
faktureringsunderlag 

• Ansvara för Sommarfriidrottsskolan 

• Medverka som tränare i ungdomsgrupper 

• Medverka till att arrangera träningsläger i Friidrottshallen 

• Kontakta grundskolor projekt, skapa kontaktnät vid intresse och efter samråd informera om 
Friidrott på skolan och genomföra gemensamma aktiviteter 

• I samarbete med skolor anordna lekfulla tävlingar där inte resultat är fokus 
 

Kansliet 
• Huvudansvarig för Sportadmin (föreningens administrativa system) 

• Huvudansvarig för Idrott on Line och rekvisition av LOK stöd från RF och Skellefteå Kommun 
samt ansökan av andra Idrottsmedel 

• Kontaktperson för Idrottsservice vad gäller fakturering av medlemmar 

• Ta fram underlag till Idrottsservice för ersättning till ungdomar som arbetar i Friidrottsskola 
och Sommarfriidrottsskola 

• Ansvara för att tävlingar förses med administrativa hjälpmedel 

• Medverka till att utveckla hemsidan 

• Hantera daglig post och mail 

• Hantera telefon och besvara frågor 

• Övriga uppgifter kopplade till föreningens drift 

Försäljning 
• Arrangera events för samarbetspartners 

• Ansvara för försäljning av Newbody 

• Ansvara för försäljning av kakor eller annan aktivitet 

Introduktion 

Introduktion sker till stor del under vikariatets inledande veckor då Josefine beräknas arbeta kvar 

full tid. 

Information  

Ytterligare information om erhålls av Josefine Lohman på mail josefine@aikfriidrott.com eller 

telefon 076-0222811. 

Vi vill gärna ha intresseanmälan snarast till Josefine Lohman. 
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