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När du ska ha kurs på Torsby BK 

 På instruktörssidorna på vår webb hittar du de dokument du behöver för rutiner kring att hålla kurs. 
Instruktörssidorna finns på http://hem.torsbybk.com/login/. Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta Lina 
Sundberg på lina@hundtranaren.se. 
 

 Tisdagskvällarna hålls om möjligt fria från kurser då vi har allmänna träningskvällar och det är bra om 
planer och stuga är tillgängliga för alla. Om det "måste" läggas en kurs på en tisdagskväll, sätt upp en 
lapp med information om vilka tisdagar det gäller på anslagstavlan ute vid parkeringen. 
 

 Anmälningslistan till Studiefrämjandet kopieras i två ex. Kopiorna lämnas till Laila Johansson och 
Marika Bornstedt. Originalet skickas till Studiefrämjandet senast efter första kurstillfället. Du får därefter 
den gröna listan hemskickad till dig, och denna använder du hädanefter för att markera närvaro. 
 

 Om din kurs har fem deltagare eller fler under 25 år ska ett aktivitetskort fyllas i. Vi får då pengar av 
Fritidsnämnden i kommunen. Vid kursslut, lämna aktivitetskortet till ordförande Laila Johansson. 
 

 Välkomstbrev och infoblad om klubben lämnas eller mejlas till kursdeltagare. Infobladet samt förslag 
på välkomstbrev finns att ladda ner och skriva ut på instruktörssidorna, samt ska sitta i pärmen "För dig 
som ska ha kurs" för kopiering. 
 

 Kursavgift ska vara betalda innan kursstart. Tag kontakt med deltagare som inte betalat i förväg och 
påminn. Kursavgiften är fr.o.m. 2012 100 kr/kurstillfälle a 3 studietimmar (2 tim, 15 min). 
 

 Första och sista tillfället: Uppmana alla deltagare att svara på utvärderingsfrågorna som kommer via 
mejl från Studiefrämjandet. Med hjälp av dessa svar kan vi utveckla våra kurser att bli ännu bättre. 

 
Checklista vid kursslut: 

 Kontrollera att den gröna listan är helt ifylld och skicka det till Studiefrämjandet i Torsby. 
 

 Fyll i reseräkningen som finns på instruktörssidorna på webben eller i pärmen "För dig som ska ha 
kurs" och lämna den till kassören. 
 
 

Tack för att du håller kurs på Torsby BK! 
Om något känns oklart, fråga gärna utbildningsansvariga eller ordförande på klubben :) 


