
Den 29 november 2016 
 

1 
Grusgatan 5 www.vifk.fi 65100 VASA 

 

 

VASA IFK, VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017 

Allmänt  

Föreningen har ett utmanande verksamhetsår framför sig. De nya dam- och herrsektionernas organisationer 

bör utvecklas och förstärkas. Herrlagets kostnader skall ses över så att det med rimliga intäkter är möjligt att 

bedriva en division 2 verksamhet. 

Vi strävar efter att ha konkurrenskraftiga representationslag i de nationella serier vi deltar i. Flera av 

föreningens spelare är attraktiva på marknaden. Det är positivt att vi står högt i kurs som fostrarförening och 

talangutvecklare, men samtidigt medför detta utmaningar för våra egna lagbyggen. Då vi planerar vår 

verksamhet måste vi också beakta att Finlands bollförbund år för år höjer kraven för att delta i förbundets 

serier. Det är i första hand de ekonomiska, organisatoriska och sportsliga områdena som berörs.  

Om vi vill profilera oss som en framgångsrik förening och om våra lag vill aspirera på spel på högre nivå måste 

vi hitta personer till ett starkt ekonomiutskott som åtar sig att stärka föreningens ekonomi. Detta är en 

utmaning som vi inte lyckats med tidigare men för att skapa en stabil, fungerande förening måste detta 

åtgärdas. Vi måste fråga oss om vi inriktar oss enbart på fostran av unga spelare eller om vi vill utveckla 

föreningen mot större utmaningar. Det ena behöver inte utesluta det andra, men nya krafter behövs. På 

längre sikt bör vi ha deltids- eller heltidsanställd personal som sköter de dagliga rutinerna och som gör upp 

planer för kommande verksamhet. 

Lars Mosander fortsätter som juniorsportchef under år 2017 samtidigt som han koordinerar samarbetet med 

Wasa Fotbollsakademi (WFA). Han ansvarar för den sportsliga verksamheten i samråd med 

representationslagens tränare. Sportchefen samarbetar med föreningens juniorchef, Krister Grönholm. 

Juniorchefen ansvarar för administrativa och organisatoriska ärenden. 

Föreningens organisation med egna sektioner för herr-, dam- och juniorfotboll skall under 2017 utvecklas 

ytterligare. Föreningens styrelse leder och koordinerar sektionernas styrelser lika som all annan verksamhet 

inom föreningen och bär sålunda det juridiska ansvaret. Under verksamhetsåret skall strukturen gällande 

ekonomi, ansvar och ledning klargöras så att alla inom föreningen känner till hur vi verkar inom Vasa IFK. 

 

Ekonomi 

En ekonomisk stödgrupp måste bildas under år 2017 för att herrarnas representationslag skall ha möjlighet att 

fortsätta på division 2 nivå eller högre. Damverksamhetens ekonomigrupp fungerar bra men kunde ännu 

förstärkas för att få kontinuitet på lång sikt. 
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Under verksamhetsåret planeras att föreningens tidning VIFK Magazine utkommer fem gånger. Fördelningen 

av kostnader och intäkter görs mellan sektionerna enligt utförd arbetsinsats per tidning. Alla sektioner bör 

delta i att täcka kostnaderna genom annonsförsäljning. Representationslagen förväntas sälja reklam på  

matchblad samt utnyttja fadderspelsverksamheten effektivt. Försäljningen av dräktreklam fortsätter som 

tidigare år. 

Föreningen anordnar ”Sommarlotteri” enligt samma modell som tidigare. Enligt önskemål från medlemmarna 

strävar vi efter att tidigarelägga försäljningsperioden. 

Föreningens årsbok utvecklas till en fotobok med gruppfoton av varje lag och bilder som dokumenterar 

föreningens sportsliga verksamhet. Lag eller sektioner som ordnar sponsorer till boken erhåller ett arvode. 

En stor kostnadspost för föreningen är avsaknaden av en egen bollhall. Under 2017 bör Kamratvallen-projektet 

ta nästa steg mot förverkligande genom att först få till stånd en anhållan och ett verkligt byggnadslov från 

staden, enligt samma principer som WFC har på Fenniahallen. Målsättningen är att trygga de ekonomiska 

förutsättningar som krävs för en byggstart. Utgångsläget har varit att få ersatta de tidigare områdena 

”Kamratvallen I och II” som fråntagits föreningen. Våra planer är att först bygga en konstgräsplan och senare 

en hall och möjligtvis ett klubbhus för föreningen. Kontakter till stadens beslutsfattare har resulterat i en 

överenskommelse som innebär att ett område vid Allaktivitetsplanerna, som är planerat för en ny fotbollshall, 

har lovats till VIFK. En förutsättning för att utvecklingen inom föreningen skall gå framåt är att skapa starka 

stödgrupper för Kamratvallen projektet. 

Ansvarspersoner för att utveckla föreningens medlemsförteckning över såväl årliga som ständiga medlemmar 

bör utses. Värvning av nya medlemmar fortsätter år 2017. Målsättningen är att öka antalet betalande vuxna 

medlemmar. Juniorsektionens stöd behövs för att värva medlemmar bland föräldrar till spelande juniorer. I 

varje nummer av VIFK Magazine finns ett bankgiro med information om medlemskap och –avgifter. 

Information om hur man blir medlem finns också på föreningens hemsida (www.vifk.fi). Sponsorernas 

förmånserbjudanden trycks på baksidan av medlemskortet, som skickas till samtliga medlemmar.  

Fokus under verksamhetsåret ska ligga på att marknadsföra VIFK som förening genom att använda sociala 

medier, vidareutveckla vår nya hemsida och skapa större synlighet i gatubilden. Supporterprodukter 

marknadsförs via webbshopen på föreningens hemsida. Vi vill tydligare än tidigare lyfta fram att Vasa IFK är 

stadens mest anrika förening. 

Gemensamma projekt skall planeras och genomföras så att de stöder alla deltagande sektioner. VIFK-

mästerskapsfond, som stöder juniorverksamheten och tar emot donationer, kunde göras mera känd som ett 

alternativ för att stöda utvecklingen av verksamheten inom VIFK.  

Det treåriga projektet Wasa Fotbollsakademi (WFA), som nu inleder sitt andra verksamhetsår finansieras 

tillsammans med samarbetsparterna, separat från föreningens övriga juniorverksamhet. För att WFA inte skall  
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belasta juniorsektionens ekonomi finns en ledningsgrupp, med representanter från samliga medlems-

föreningar, som ansvarar för den verksamheten. Dess uppgift är att med yttre sponsormedel utveckla och 

upprätthålla ekonomin på en sådan nivå att inte övrig verksamhet inom föreningen äventyras.  

Knappa ekonomiska resurser är fortsättningsvis att vänta. Det gäller att hålla utgifterna under kontroll och att 

fakturera samtliga tjänster enligt på förhand utsatt plan. Målsättningen är att bokslutet vid verksamhetsårets 

slut är positivt. Detta kräver en satsning på marknadsföring. 

 

Juniorverksamheten 

Juniorsektionens grundläggande målsättningar för år 2017 är fortsättningsvis att: 

 ha Vasaregionens bästa spelarutvecklingsverksamhet för både pojkar och flickor, genom en fortsatt 

utveckling av den egna verksamheten och samarbetet inom Wasa Fotbollsakademi (WFA);  

 ha en sådan kvalitet och bredd på juniorverksamheten att föreningen ses som det bästa valet för 

fotbollsintresserade ungdomar i nejden och att därmed locka nya spelare till juniorlagen;  

 utveckla samarbetet inom WFA;  

 fortbilda tränarna så att alla juniorlags verksamhet baseras på WFA:s fotbollsprogram;  

 förbättra träningsmöjligheterna för våra målvakter;  

 utveckla spelare till föreningens båda representationslag och göra det möjligt för de bästa spelarna att 

ta steget ut i den stora fotbollsvärlden.  

Juniorsektionens sportsliga målsättningar baserar sig på WFA:s fotbollsprogram och är för år 2017 följande:  

 att utveckla spelare för att få med ett stort antal spelare i olika åldersklassers distriktslag, regionlag 

och landslag;  

 att skapa nivålag enligt spelarens individuella förutsättningar tidigast i åldersklassen F/P 14;  

 att delta i Laura Kalmari slutspelet för F15 och Kaj Pahlman slutspelet för P15 samt FBF:s övriga 

landsomfattande serier/slutspel i åldersklasserna P/F13-14, endera med egna lag eller genom 

samarbete inom WFA;  

 att spela på förbundsnivå, dvs. i FM-serien eller div 1, för A- och B-juniorer.  

Vi vill försöka minska drop out -effekten genom att introducera ”hobbylag” för äldre juniorer, som vill träna ca 

två gånger per vecka. Dessa lag skall ha en lägre verksamhetsavgift än tävlingsinriktade lag. För de äldre 

åldersklasserna införs en rabatt på verksamhetsavgiften för spelare som redan spelat ett visst antal säsonger i 

föreningen. På det här sättet vill vi subventionera avgiften för juniorer vi själva fostrat. Detta 

ersätter juniorsektionens tidigare direkta stöd till lagen samt syskonrabatten.  
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VIFK och WFA kommer att ordna olika former av extra träning för de mest motiverade spelarna i olika 

åldersgrupper, både i form av morgonträningar och extra träningar vissa eftermiddagar. Under 

sommarmånaderna ordnas extra träning på förmiddagar och för de yngsta ”Sommarläger” i Fennia  

Arenan. Med stöd från Bollförbundet vill vi öka antalet Fortum Tutor-tränare till tre inom WFA. Fortum Tutor-

tränare erbjuder stöd och hjälp till spelare och tränare i de yngre åldersgrupperna.  

Vi ska ordna intern fortbildning för tränarna med utbildning i olika teman under verksamhetsåret. De flesta 

tränare inom WFA har visat stort intresse för att vidareutbilda sig i Bollförbundets olika kurser. Kurserna kan 

nu ordnas av WFA och är då kostnadsfria för alla inom samarbetet. På det här sättet kan vi kostnadseffektivt 

utbilda ett stort antal tränare med beaktande av att motsvarande D- eller C-kurser som ordnas av FBF kostar 

kring 500 euro per tränare. Målsättningen är att föreningens alla  tränare åtminstone  ska gå D-

tränarkursen och att deras utbildningsnivå följer målsättningen för olika åldersgrupper i enlighet med WFA:s 

fotbollsprogram. 

Ett nytt avtal skall uppgöras för lagledningar i alla juniorlag (tränare, lagledare och kassör) med tydliga 

instruktioner, regler och förhållningssätt för hela lagledningen som representanter för föreningen. 

 

Representationslagen 

Herrar division 2 

En sektion som består av ordförande, sekreterare, kassör och funktionärer som ansvarar för ekonomin och 

som leder herrlagets verksamhet skall tillsättas. 

Föreningens styrelse har beslutat att herrlagets kostnader måste balansera med intäkterna. Om 

herrsektionens intäkter inte är tillräckliga lämnas det som inte är nödvändigt bort och övriga kostnader 

minskas där det är möjligt, vilket också omfattar lägre spelarersättningar. En föryngring av laget genomförs 

med föreningens egna och nejdens ungdomar. Detta blir inte en begränsande faktor eftersom återväxten 

anses god. Representationslagets mångåriga tränare Tomi Kärkkäinen efterträds av Max Peltonen, som jämte 

sitt tränarteam är medvetna om föreningens linjer, såväl de idrottsliga som de ekonomiska. Max Peltonens 

anställning som tränare har gjorts möjlig genom att hans resurser delas mellan herrlaget, WFA och 

juniorsektionen. 

Vi fortsätter att målmedvetet utveckla vårt unga division 2 lag så att det, om ekonomiska och sportsliga 

förutsättningar skapas, har möjlighet att ta steget upp till division 1 i framtiden. Detta verkställs i samförstånd 

och genom ett nära samarbete med juniorsektionen. De spelare som lämnar herrlaget efter säsongen 2016 

ersätts i första hand med spelare från de egna juniorleden. Föreningen strävar till att vara ett attraktivt 

alternativ för unga lovande spelare från närområdena.  
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Målsättningen för tränarteamet och laget är att 2017 är en början på ett treårigt projekt som ses över efter 

varje säsong. 

 

Damer division 1 

Damfotbollen leds av en egen sektion enligt samma modell som herrsektionen. Målsättningen för damerna år 

2017 är att fortsatt etablera sig som ett av topplagen i division 1. Vi vill vara det ledande laget då det gäller 

damfotbollen i regionen och locka till oss spelare från kringliggande kommuner och lag. Samarbetet med B FM-

laget bör vara av högsta prioritet och övergången mellan lagen smidig. I mån av möjlighet etableras ett 

farmavtal med ett lag i en lägre division för att ge yngre spelare eller de som av olika orsaker får mindre speltid 

chansen till matchträning. Stommen i laget ska bestå av spelare med IFK-bakgrund och spelare från de 

kringliggande kommunerna. Målsättningen är att på sikt bygga ett lag som är redo för damligan. Verksamheten 

skall vara ekonomiskt självbärande.  

 

Övrigt 

Satsningen på basverksamheten, medlemmarna, juniorerna och representationslagen skall synas i det arbete 

som föreningens styrelse, sektioner och lagledningar utför under verksamhetsåret. Den extra träning som våra 

talanger behöver verkställs genom Wasa Fotboll Akademi WFA -samarbetsprojektet tillsammans med BK-48, 

Sundom IF, Iskmo-Jungsund BK, Solf IK och FC Kuffen.  

Föreningen skall erbjuda sina medlemmar en trivsam miljö där varje spelare kan utvecklas enligt sina egna 

målsättningar och förutsättningar. Byggandet av Kamratvallen med egen träningsanläggning och klubbhus är 

en del av den långsiktiga planen.  

Föreningen påbörjar sitt 117:e verksamhetsår väl medveten om att stora utmaningar väntar såväl lagen som 

alla aktiva funktionärer. Vi fortsätter att bygga vidare på det fina juniorarbete som våra duktiga tränare, 

lagledare och övriga aktiva skapat. Samtidigt vill vi bredda, omstrukturera och effektivera organisationen med 

siktet inställt på ett ekonomiskt starkt och sportsligt framgångsrikt Vasa IFK. 

 

Vasa, den 29 november 2016 

Styrelsen  
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