Verksamhetsplan Hälsinggårdens AIK Innebandy 2021-2022
Hälsinggårdens AIK Innebandy bedriver idrottslig verksamhet inom innebandy i enlighet med
idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Föreningen ska motverka all form
av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott. Som stöd för detta har föreningen
ett fastslaget värdegrunds- och policydokument. Alla ledare inom föreningen visar upp
utdrag ur belastningsregistret i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer.
Föreningen huvudsyfte är att bedriva en breddinriktad ungdomsverksamhet, där alla ska få
delta och spela. Målet är att detta sedan ska kunna leda till ett till fortsatt idrottande upp i
åldrarna. Därför planerar föreningen att under året, förutsatt att pandemiläget tillåter det,
att starta träningsverksamhet för äldre ungdomar och vuxna som vill träna och spela
innebandy för att har roligt och få motion, helt utan elitsatsning.
För att föreningens ungdomsverksamhet ska kunna fungera bra krävs ett stort ideellt
engagemang av många ledare och tränare i nära dialog med stöttande föräldrar. Alla kan
bidra med något.
Föreningens mål är att ha ett seniorlag för herrar som deltar i seriespel på lägre elitnivå. Som
ett komplement och en bro från ungdomsverksamheten är målet att i samverkan med en
annan förening även delta seriespel för herrar på lägre nivå. På sikt har föreningen vidare
som målsättning att kunna starta ett damlag. Seniorverksamheten får inte ekonomiskt
belasta ungdomslagen.
Styrelsens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för verksamheten. Styrelsen ska stödja
arbetet i lagen och säkerställa att föreningen bedriver en god verksamhet i linje med
föreningens värdegrund och stadgar. Styrelsen kommer att verka för att ha en nära och
öppen dialog med klubbens lag och ledare.

Under verksamhetsåret 2021-2022 planerar styrelsen bland annat att:
•
•

Fortsätta att bygga upp en god ekonomi i syfte att säkerställa en långsiktig och hållbar
verksamhet.
Fortsätta att sträva efter att få fler ledare/tränare i verksamheten och att få fler
medlemmar att på olika sätt aktivt delta i föreningens arbete. Målet är att vidareutveckla
den administrativa strukturen, där arbetsuppgifterna fördelas tydligt och genomtänkt.

•

•
•
•
•
•

Fortsätta att anpassa föreningens organisation till de administrativa krav som ställs på en
förening med lag på elitnivå. I det ingår bland annat ett förändrat verksamhetsår och att
anlita en auktoriserad revisor.
Hålla det framtagna värdegrunds- och policydokumentet levande inom hela föreningen.
Identifiera och erbjuda lämpliga utbildningar för ledarna.
Skapa bra kommunikation, öppenhet och delaktighet i föreningen med hjälp av hemsida
och andra kommunikationskanaler.
Bidra till att skaffa nya sponsorer och verka för att behålla befintliga sponsorer.
Vara öppen för att på olika sätt samverka med andra mindre föreningar, med målet att
ännu fler barn och ungdomar kan få delta, träna, spela och utvecklas.
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