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Verksamhetsplan 2018
Idrottsligt
Herrlaget
Herrseniorlaget är anmält till spel i division 1 östra och målsättningen är att ta sig längre i slutspelet än
föregående år då laget blev utslagna i första omgången. Genom rekrytering av både spelare och tränare
samt en träningsplanering med tydlig röd tråd för alla lagdelar finns alla möjligheter att uppnå det målet.

Damlaget
Damlaget är föreningens nyaste verksamhet och är en spännande utmaning. Laget anmäldes först till
seriespel, men har efter ett par månaders träning tagit beslutet att istället för att köra själva ingå i en
sammanslagning med Arlanda Jets damlag i syfte att med en bredare spelar- och tränarstab ge våra
spelare en säkrare grund i spel och större möjlighet till spelarmässig utveckling.

U15
När året började fanns endast en spelare kvar från tidigare år. Målet är att nystarta U15-verksamheten
med de tränare som finns i organisationen. Därtill bör en större rekryteringssatsning genomföras för att
locka nya spelare från upptagningsområdets olika högstadieskolor.

U11/U13
Efter ett tydligt generationsskifte har verksamheten för våra yngsta fått en nystart. Planen framåt är att
etablera våra nya spelare inom sporten och klubben, fortsätta rekryteringsarbetet av både spelare och
funktionärer samt skapa förutsättningar för deltagande i cuper och matchspel.

Domare
Föreningen har krav på sig att ha 5 stycken domare med seniorlicens i år, när vi har seniorlag för andra
året. Med ett damlag i seriespel höjs kravet till 8 domare.
Målsättningen med domarverksamheten är dels att fylla kravkvoten för att på så sätt undgå straffavgifter
och dels att skapa en fristående verksamhet inom föreningen där vikten av domarskapet lyfts och
erkänns. Genom att hålla domarutbildningar löpande under året kan vi även fylla på leden med domare
med juniorlicens, vilket kan ge yngre spelare en ökad förståelse för domarna och deras arbete men även
för föräldrar som kan ges en ökad förståelse av reglerna och agera nära sina barn/ungdomar.

Administration och PR
Genom att i grunden omstrukturera styrelsen och genom att införa ett par nya positioner i organisationen
vill vi på ett långsiktigt sätt säkra kvaliteten i föreningen samtliga verksamheter.
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Styrelsens medlemmar ska få tydliga och avgränsade ansvarsområden, en marknadschef har tillsatts för
att söka upp nya sponsorer och vägar till marknadsföring samt hantera befintliga sponsorer på ett
långsiktigt hållbart sätt.
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