Verksamhetsplan säsongen 20/21
Beslutad på styrelsemöte 25/11 2020

Inför säsongen 20/21 kommer styrelsen och dess medlemmar fortsätta arbetet utifrån
föreningens verksamhetsidé och verksamhetsinriktning. Redan i samband med framtagandet
att verksamhetsplanen är både föreningen och samhället starkt påverkat av den rådande
pandemin. Tillsammans ska vi gå starkare ur den utmaningen som pandemi har gett vår
förening och vi vill fortsätta tro på, arbeta och utvecklas för att nå våra uppställda mål.
Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter såsom träning, tävling och försäljning som kan ses
som själva ryggraden i vår förening och verksamhet. Planen innehåller också ett flertal andra
aktiviteter och mål som är mer framtidsorienterade än det nuvarande verksamhetsåret.

Föreningens verksamhetsidé
Vi ska erbjuda badmintonträningar och tävling för alla, oavsett ambitionsnivå, med syfte att
bidra till en aktiv fritid, gemenskap, glädje och god hälsa.

Vision

Vi ska bli den ledande badmintonklubben i Norrland både på bredden och toppen.

Värdegrund

Respekt: Vi visar hänsyn till medspelare och ledare. Vi har förståelse för varandras olikheter
och respekterar detta.
Gemenskap: Vi erbjuder alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö, där de
kan utvecklas och få vara delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed öva sig på
att ta ansvar för sig själva och för andra. Föreningen strävar efter att skapa en stark
klubbkänsla där spelare och ledare ska känna stolthet över att representera BBMK.
Engagemang: Vi strävar efter att ha tränare som engagerar sig i sin träningsgrupp och som
ser varje spelare. Vi ställer även krav på spelarna att de deltar på träningspassen efter bästa
förmåga.
Glädje: Att ha roligt när man tränar tror vi är en starkt bidragande orsak till fortsatt idrottande.
Vi kombinerar utmaningar i träningen med glatt humör och ett vänligt klimat på våra
träningar.

Övergripande målsättningar:

Bergsåkers Badmintonklubb är 2023 en modern förening som engagerar många genom en
satsning på både bredd och elitverksamhet. Föreningen genomsyras av en jämställd och
inkluderande verksamhet där alla får plats. BBMK har 2023 en god ledartäthet. En tydlig
utbildningsplan finns framtagen och ledare erbjuds en relevant utbildning för sin roll i
föreningen.
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Verksamhetsområde Badminton

Ansvarar för träning och tävling, samt rekrytering av spelare och ledare
Se verksamhetsinriktningen för målsättningar
Träningsverksamhet
• Bedriva träningsverksamhet i samtliga träningsgrupper. T1, T2, Yonex, Victor, Forza,
Fukuda, Barn och Föräldragruppen samt Seniortrim.
• Bedriva sommarträning för flera av grupperna
• Registrera närvaro på träningar för att säkerställa aktivitetsbidrag
• Erbjuda möjligheter till läger
• Genomföra vuxenkurs
• Genomföra introkurs för nya och intresserade barn och ungdomar
• Utöka antalet spelare i klubben
Tävlingsverksamhet
• Erbjuda möjligheter till tävling i olika nivåer för våra spelare
• Delta i seriespel med 2 lag
• Få fler spelare i föreningen att delta i en tävling
Tränare
• Utveckla ledarförsörjningen inom föreningen
• Utveckla kommunikationen inom gruppen tränare
• Genomföra trivselaktiviteter för tränare
• Rekrytera fler ledare/tränare
• Få tränare att delta i utbildningar
EU-rådet
• Utveckla EU-rådet
• Sammanträden och uttagning av spelare
Parabadminton
• Erbjuda möjligheter till en eller flera pröva på tillfällen för paraidrott inom badminton
Särskilt utvecklingsarbete
• Ta fram en plan för föreningen för att behålla och utveckla spelare
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Verksamhetsområde Rackethall/badmintongymnasium

Ansvar för att vara delaktiga i arbetet med rackethall på Baldershov och säkerställa att
badminton får så bra möjligheter som möjligt.
Utreda möjligheterna till att starta en nationell Idrottsutbildning (NIU) eller lokal
idrottsutbildning (LIU) för badminton i Sundsvall.
Se verksamhetsinriktningen för målsättningar
Aktiviteter inom verksamhetsområdet
• Delta vid aktiviteter och utvecklingen av rackethallen
• Undersök möjligheter till gymnasium

Verksamhetsområde Utbildning

Verksamhetsområdet ansvarar för utbildningen i föreningen
Se verksamhetsinriktningen för aktuella målsättningar
Aktiviteter inom verksamhetsområdet
• Utse utbildningsansvariga i föreningen
• Ta fram en utbildningsplan för klubben som omfattar spelare, tränare, domare,
tävlingsledare, föräldrar
• Erbjuda utbildningar främst till tränare denna säsong
• Utveckla samverkan med RF-SISU

Verksamhetsområde Kommunikation
Verksamhetsområdet ansvarar för kommunikationen för föreningen
Se verksamhetsinriktningen för aktuella målsättningar
Aktiviteter inom verksamhetsområdet
• Utse ansvariga för hemsida
• Uppdatera hemsida
• Säkerställa förvaltning av hemsida
• Upprätta en kommunikationsplan för föreningen
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Verksamhetsområde Marknad/Arrangemang

Verksamhetsområdet ansvarar för marknad, arrangemang och inkomstbringande aktiveter
Se verksamhetsinriktningen för aktuella målsättningar
Aktiviteter inom verksamhetsområdet
• Ansök och genomföra minst två tävlingar
• Genomföra försäljningsaktiviteter inom föreningen
• Utse tävlingsansvariga i föreningen
• Utse ansvariga för inkomstbringande aktiveter

Verksamhetsområde styrelsen och administration
Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor och den administrationen som finns
inom föreningen.

Aktiviteter inom verksamhetsområdet
• Utse ansvariga för olika delmoment inom föreningen (helst ansvariga utanför
styrelsen)
• Ta fram en årshjul för återkommande aktiveter i föreningen
• Genomföra styrelsemöten
• Utveckla budgetarbete genom att göra fler delaktiga i andra verksamhetsområden
• Omvärldsbevaka och säkerställ ansökningar för bidrag görs i tid
• Genomföra aktiviteter utifrån beslut på årsmötet
• Utveckla kommunikation mellan styrelse/tränare/medlemmar
• Utse ansvariga till verksamhetsområden i den omfattning som anses nödvändig
• Agera på utmaningar som uppstår inom området
• Öka delaktigheten i föreningen
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