Vasa IFK:s verksamhetsplan 2019

Inledning
Verksamhetsplanen uppgörs av styrelsen och godkänns av föreningens höstmöte.
Verksamhetsplanen är till för Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f:s alla medlemmar och
funktionärer. Verksamhetsplanen är ett levande dokument som är riktgivande för föreningens
aktiviteter under verksamhetsåret. Alla föreningens funktionärer bör bekanta sig med
innehållet i planen.
Föreningens syfte och målsättning
Enligt stadgarna är föreningens syfte att främja, utveckla och understöda intresset för sport, i
synnerhet fotboll, inom sitt verksamhetsområde. Målsättningen är att utveckla medlemskårens
fysiska, psykiska och sociala hälsa. Detta genom att erbjuda sina medlemmar:






Tävlingsverksamhet
Övnings-, utbildnings- och träningsverksamhet
Informations- och upplysningsverksamhet
Motion och annan hälsofrämjande verksamhet
Förmedling av sportartiklar och -kläder utan att eftersträva vinst

Fakta om föreningen
Föreningen grundades 1900, sålunda blir detta vårt 119 verksamhetsår. Medlemsantalet är 695
varav 83 ständiga medlemmar. Kansliet finns på Elisa stadion, Strandvägen 6, 65100 Vasa.
Verksamheten leds och för dess ekonomiförvaltning ansvarar en av höstmötet vald styrelse som
även representerar föreningen.
Den operativa verksamheten bedrivs i fyra (4) sektioner. Dessa är:





Herrsektionen
Damsektionen
Juniorsektionen
Bowlingsektionen
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Sektionerna väljer ordförande, sekreterare, kassör och behövligt antal funktionärer. Dessa
ansvarar för sektionens ekonomi och koordinerar och stöder lagens verksamhet.
Sektionerna skall hålla regelbundna protokollförda möten. Protokollen skall tillställas styrelsen
minst kvartalsvis.
I föreningen ingår också Guldgossarna som består av medlemmar som tilldelats föreningens
främsta hedersbetygelse, guldmärket. Förtjänsttecknet tilldelas medlem som erkänsla för
förtjänstfull och mångsidig verksamhet inom föreningen under en längre tidsperiod. Det första
guldmärket utdelades 1937. Guldgossarna har idag 64 medlemmar.
Allmänt





Målsättningen är att bokslutet för alla sektioner vid verksamhetsårets slut är positivt.
Alla som deltar i verksamheten skall vara betalande medlemmar i föreningen.
Vår målsättning är att ha konkurrenskraftiga lag i de nationella serier vi deltar i.
Juniorverksamheten skall sträva till att alla fotbollsintresserade ges möjlighet att utöva
fotboll i en utvecklande omgivning.

Styrelsens uppgifter är att:








Utveckla föreningens verksamhet
Uppfölja verksamheten både ekonomiskt och innehållsmässigt
Uppgöra verksamhetsplan och budget inför höstmötet samt verksamhetsberättelse och
bokslut inför årsmötet
Kalla till och verkställa års- och höstmöte
Upprätthålla medlemsregister, hemsida och uppbära medlemsavgifter
Ansvara för skötsel och drift av föreningens verksamhetsutrymmen
Ansvara för skötseln och trygga avkastningen av föreningens fonder med beaktande av
gällande reglementen

Styrelsens målsättning är att:
Föreningen




Slutför nivå 3 enligt FBF:s kvalitetskriterier
Effektiverar och koordinerar medelsanskaffningen (sponsoreringen) och bildar en
ekonomisk stödgrupp för att trygga föreningens ekonomi
Ansöker och fördelar understöd från staden, stiftelser etc. enligt uppgjorda principer till
de olika sektionerna
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Involverar alla sektioner för att utföra talkoarbeten
Tar i bruk ”Seuramappi”eller motsvarande program för medlemsregister och fakturering
Effektiverar medlemsvärvningen under verksamhetsåret
Utvecklar föreningens hemsida så den är attraktiv och informativ för användarna
Säkerställer att föreningen har en ändamålsenlig sportslig och administrativ organisation

Herrsektionen



Utger föreningens tidning VIFK Magazine fem(5) gånger
o Alla sektioner skall delta i kostnaderna t.ex. genom annonsförsäljning
Bygga sektionens organisation och strukturera verksamheten

Damsektionen



Bygga sektionens organisation och strukturera verksamheten till liganivå.
Lyfta andra laget från div 3 till div 2

Juniorsektionen





Sköter om att ”sommarlotteriet” genomförs
Sköter om att ”raketförsäljningen” genomförs
Sköter om att föreningens årsbok görs med gruppfoton av varje lag
Fortsätter med WFA samarbetet i enlighet med Fotbollsprogrammet

Herrsektionens uppgifter är att:






Ansvara för representationslagets sportsliga verksamhet, samt ekonomi
Följa verksamhetsplanen och budgeten som höstmötet godkänt
Uppgöra verksamhetsberättelse för sektionen vid säsongens slut
Ansvara för representationslagets matcharrangemang
Välja sektionens representant till föreningens styrelse

Herrsektionens målsättning är att:





Uppgöra skriftliga avtal med alla representationslagets spelare, tränare och lagledning
Representationslaget stiger till division 2
Utveckla egna unga spelare till division 2 nivå eller den nivå de har förutsättningar till
Utveckla samarbetet med juniorsektionen
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Integrera de äldre juniorerna i representationslagets verksamhet
Fortsätta och utveckla samarbetet med föreningar i närområdet

Damsektionens uppgifter är att:






Ansvara för representationslagets sportsliga verksamhet, samt ekonomi
Följa verksamhetsplanen och budgeten som höstmötet godkänt
Uppgöra verksamhetsberättelse för sektionen vid säsongens slut
Ansvara för representationslagets matcharrangemang
Välja sektionens representant till föreningens styrelse

Damsektionens målsättning är att:







Uppgöra skriftliga avtal med alla representationslagets spelare, tränare och lagledning
Representationslaget deltar i division 1
Utveckla egna unga spelare till division 1 nivå eller den nivå de har förutsättningar till
Utveckla samarbetet med juniorsektionen
Integrera de äldre juniorerna i representationslagets verksamhet
Utveckla samarbetet med föreningar i närområdet

Juniorsektionens uppgifter är att:






Ansvara för alla pojk- och flicklags sportsliga verksamhet och ekonomi
Följa verksamhetsplanen och budgeten som höstmötet godkänt
Uppgöra verksamhetsberättelse för sektionen vid säsongens slut
Välja sektionens representant till föreningens styrelse
Utse föreningens representanter i WFA:s styrelse

Juniorsektionens målsättning är att:








Uppgöra skriftligt avtal med alla juniorlags tränare och lagledningar
Skapa förutsättningar för att alla tränare och ledare är insatta i och använder sig av
Fotbollsprogrammet
Satsa på spelarutveckling, dels inom den egna verksamheten och samarbetet inom WFA
(Fotbollsprogrammet)
Utveckla spelare till föreningens båda representationslag och göra det möjligt för de
bästa spelarna att nå den nivå de har förutsättningar till
Fortbilda tränarna så att alla juniorlags verksamhet baseras på WFAs fotbollsprogram
B-juniorlagen spelar på förbundsnivå, d.v.s. i FM-serien eller division 1
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Deltaga i FBFs landsomfattande serier / slutspel med egna lag eller inom ramen för WFA

Bowlingsektionens uppgifter är att:







Ansvara för bowlingsektionens verksamhet och ekonomi
Följa verksamhetsplanen och budgeten som höstmötet godkänt
Uppgöra verksamhetsberättelse och bokslut för sektionen vid säsongens slut
Utse ansvarspersoner för tävlingsverksamheten
Vid säsongens slut välja följande säsongs funktionärer
Välja sektionens representant till föreningens styrelse

Bowlingsektionens målsättning är att:



Satsa på spelarutveckling inom den egna verksamheten genom att delta
i olika serier så att alla får tävlingsrutin.
Ekonomiskt skall sektionen vara självförsörjande.

Föreningens budget:
Budgeten är uppgjord baserad på verksamhetsplanen och finns som bilaga.

19.11.2018
Styrelsen
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