Den 30 november 2015
VASA IFK, VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016
Allmänt
Föreningen har igen ett utmanande verksamhetsår framför sig. Främst bör vissa ändringar göras i
organisationen så att vi har förutsättningar att bedriva den verksamhet vi planerar. En ny sektion som ansvarar
för herrlagets verksamhet och ekonomi grundas. 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 få delta i förbundets
serier. Det är i första hand det 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 följande nivå
måste vi hitta lämpliga personer till ett ekonomiutskott som åtar sig uppdrag för att stärka föreningens
ekonomi. Detta är en utmaning som vi inte lyckats med under tidigare år. För att bli en stabil, fungerande
förening måste detta åtgärdas. Vi måste ställa oss frågan 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 vi
måste få med nya krafter. Största utmaningen är att hitta personer som kan marknadsföra oss. På längre sikt
bör vi ha deltids- eller heltidsanställd personal som sköter de dagliga rutinerna och som gör upp planer för
kommande verksamhet.

Föreningen har anställt Lasse Mosander som sportchef samtidigt som han koordinerar Wasa Fotbollsakademi
(WFA) samarbetet. Han ansvarar för den sportsliga verksamheten i samråd med tränarna för våra
representationslag. Sportchefen arbetar jämsides med föreningens juniorchef Krister Grönholm som
koncentrerar sig på organisatoriska ärenden.

Föreningen gör ändringar i sin organisation. Herr-, junior – och damfotbollen leds av egna sektioner.
Föreningens styrelse bär det juridiska ansvaret för föreningens verksamhet. Under året skall information ges
om strukturen gällande ekonomi, ansvar och ledning åt alla som är verksamma inom föreningen.

Ekonomi
Våra försök under många år att få till stånd en ekonomisk stödgrupp har inte uppnåtts 2015. Inkommande
verksamhetsår måste detta åtgärdas om herrarnas representationslag skall ha möjlighet
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att fortsätta på division 2 nivå eller högre. Damverksamhetens ekonomigrupp fungerade bra i fjol men kunde
förstärkas för att få kontinuitet på lång sikt.

Föreningens tidning VIFK Magazine planeras utkomma fem gånger. Fördelningen av kostnaderna och
intäkterna görs mellan sektionerna enligt utförd arbetsinsats per tidning. Alla sektioner bör delta i att täcka
kostnaderna, t.ex. genom annonsförsäljning. Representationslagen uppmanas att utveckla möjligheten att
sälja reklam på matchbladen samt utnyttja fadderspelsverksamheten effektivt. Försäljningen av dräktreklam
fortsätter som tidigare år.

Föreningens ”Sommarlotteri” arrangeras under året så att herrsektionen ansvarar för att ordna tillstånd och
skaffa vinster. Vinsterna skall enligt lotterilagen utgöra minst 35 % av värdet för samtliga lotter. Spelarna i
herrarnas representationslag säljer 10 lotter var. Junior- och damsektionens spelare säljer 10 lotter var.
Provisionen för lottförsäljningen 1,5€/lott för juniorerna och damerna tillfaller respektive sektion. Enligt
önskemål från medlemmarna strävar vi efter att tidigarelägga försäljningsperioden.

Föreningens årsbok kan utvecklas till en fotobok som innehåller åtminstone ett foto av varje lag och
dokumenterar den sportsliga verksamheten för samtliga lag i föreningen. För de lag eller sektioner som ordnar
sponsorer till boken utbetalas ett arvode beroende på intäkternas storlek.

En stor kostnadspost för föreningen är avsaknaden av en egen bollhall. 2016 bör Kamratvallen projektet ta
ytterligare steg mot förverkligande. Målsättningen är att trygga de ekonomiska förutsättningar som krävs för
en byggstart. Utgångsläget har varit att få ersatta de områden då Kamratvallen I och II fråntagits föreningen.
Våra planer är att först bygga en konstgräsplan och därefter en hall och möjligtvis ett klubbhus för föreningen.
Kontakter till stadens beslutsfattare har resulterat i en överenskommelse att området vid Allaktivitetsplanerna
som är planerat för en ny fotbollshall är lovat till VIFK. Starka stödgrupper för Kamratvallen projektet är av
avgörande betydelse för att utvecklingen skall gå framåt i Vasa IFK.

En arbetsgrupp bör tillsättas för att få en fungerande medlemsförteckning över såväl års- som ständiga
medlemmar. Värvning av medlemmar och medlemsavgiftsprojektet är på hälft och bör slutföras 2016.
Målsättningen är att vi skulle ha 20 % flera betalande medlemmar 2016. VIFK Magazine innehåller bankgiro
samt behövliga fakta för att betala medlemsavgiften. Medlemskort med förmånserbjudanden skickas till
samtliga medlemmar. Juniorsektionens stöd behövs för att värva medlemmar bland föräldrar till spelande
juniorer.
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Fokus under verksamhetsåret ska ligga på att marknadsföra VIFK som förening genom att använda sociala
medier, ny hemsida och större synlighet i gatubilden. Utvalda supporterprodukter skall finnas lättare
tillgängliga. VIFK är stadens mest anrika förening och det ska lyftas fram tydligare.

Gemensamma projekt skall planeras och genomföras så de stöder alla sektioner som är med i dem.
VIFK-mästerskapsfonden som stöder juniorverksamheten tar kontinuerligt emot donationer. Fonden kunde
göras mera känd och på det sättet finnas till för utvecklandet av verksamheten inom VIFK.

Det treåriga projektet Wasa Fotbollsakademi (WFA) finansieras tillsammans med samarbetsparterna separat
från föreningens övriga juniorverksamhet. För att den inte skall belasta juniorsektionens ekonomi finns en
stödgrupp vald för denna verksamhet. Dess uppgift är att med yttre sponsormedel utveckla och hålla
ekonomin på en sådan nivå att inte övrig verksamhet inom föreningen äventyras.

Knappa ekonomiska resurser för bedrivandet av verksamheten är att vänta. Det gäller att hålla utgifterna
under kontroll samt att genomföra faktureringen av samtliga tjänster enligt på förhand utsatta planer.
Målsättningen är ett positivt resultat i bokslutet vid utgången av verksamhetsåret. Detta kommer att kräva en
seriös marknadsföring och försäljning av VIFK.

Juniorverksamheten
Vasa IFK, BK-48, I-JBK, Sundom IF och Solf IK har i augusti 2015 ingått ett samarbetsavtal med syfte att utveckla
föreningarnas juniorverksamhet och att stärka fotbollens position i regionen. Samarbetet drivs under namnet
Wasa Fotbollsakademi (WFA) och projektet började 1.9.2015 för att initialt pågå fram till slutet av år 2018.
Genom samarbetet har man gjort det möjligt att anställa Lars Mosander som gemensam heltidsanställd
sportchef. Målsättningen med samarbetet är att tillsammans bli ledande inom spelarutveckling i Finland
genom en långsiktig verksamhet som baserar sig på en stor bredd för att i de övre junioråren få fram spelare
på nationell toppnivå.

WFA:s gemensamma fotbollsprogram har tagits i bruk under hösten 2015 och utgör grunden för den sportsliga
verksamheten under år 2016.

Juniorsektionens målsättningar inför det kommande verksamhetsåret är följande:
-

att ha Vasaregionens bästa spelarutvecklingsverksamhet för både pojkar och flickor, genom en fortsatt
utveckling av den egna verksamheten och genom samarbetet inom Wasa Fotbollsakademi (WFA);

-

att 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;
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-

att utveckla samarbetet inom WFA;

-

att fortbilda tränarna så att alla juniorlagens verksamhet baseras på WFA:s fotbollsprogram.

-

att förbättra träningsmöjligheterna för våra målvakter;

-

att utveckla spelare till föreningens dam- och herr-representationslag och göra det möjligt för de bästa
spelarna att ta steget ut i den stora fotbollsvärlden.

Under 2016 fortsätter vi med att förutom de olika juniorlagens egen verksamhet upprätthålla och utveckla:
-

Kamratligan för de yngsta juniorerna;

-

fotbollsskola i åldern 9-11 år;

-

teknikskola i åldern 12-13 år;

-

utvecklingsgrupp i åldern 14-15 år;

-

fotbollsakademi med morgonträningar för B- och A-juniorerna.

Juniorsektionens sportsliga målsättningar baserar sig på WFA:s fotbollsprogram och är för år 2016 är följande:
-

att utveckla spelare för att få ett stort antal spelare med i de olika åldersklassernas distriktslag, regionlag
och landslag

-

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

-

att delta i Laura Kalmari slutspelet för F15 och Kaj Pahlman slutspelet för P15 samt FBF:s andra
landsomfattande serier/slutspel i de åldersklasserna P/F13-14;

-

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

Representationslagen
Herrar division 2
En sektion med ordförande, sekreterare, kassör och funktionärer som tar ansvar för ekonomin skall grundas
för representationslagets verksamhet.

Föreningens styrelse har beslutat att vi måste minska på herrlagets kostnader. Allt som inte är nödvändigt tas
bort och kostnaderna minskas där det är möjligt och omfattar också förmånligare spelarersättningar. Samtidigt
genomförs en föryngring av laget med egna och nejdens ungdomar. Detta blir inte en begränsande faktor
eftersom återväxten anses god. Representationslagets tränare Tomi Kärkkäinen fortsätter i enlighet med den
linje som tagits för ett antal år sedan. Om möjligt reduceras lagledningen något. 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. Detta verkställs i samförstånd och genom samarbete med
Juniorsektionen. De spelare som lämnar herrlaget efter säsongen 2015 ersätts i första hand med spelare från
de egna juniorleden eller med spelare som är villiga att återvända till moderklubben. Föreningen bör
marknadsföra sig bland regionens gymnasier och högskolor och på så sätt rekrytera spelare och funktionärer.
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Föreningen erbjuder spelarna mångsidig träning och vid behov möjlighet till fysikalisk- samt läkarvård enligt
överenskommelse.

Samarbetsavtalet mellan VIFK och Vörå Idrottsgymnasium (VIG) går ut den 31 juli 2016. VIFK fullföljer avtalet
som planerat. Fortsättningen beror på herrlagets tränares avtal som går ut den 31.10.2016. Föreningens
styrelse tar ställning till detta senast i maj.

Damer division 1
Damfotbollen leds av en egen sektion. Målet för den kommande säsongen är att spela en vägvinnande fotboll
och på sikt bygga en organisation, ett lag och ett spel som håller för avancemang till ligan. Laget bör förstärkas
i händelse av att nyckelspelare lämnar laget men målsättningen för den kommande säsongen är att spela in så
många egna talanger som möjligt i representationslaget. Laget leds under den kommande säsongen av Peter
Nyman och Sanna Keromaa. Sami Wikström fungerar sköter service och målvaktsträningarna. Stommen bör
bestå av spelarna som var bärande i ligalaget säsongen 2015. Verksamheten skall vara självbärande
ekonomiskt. Föreningen stöder damsektionen med 1/3 av medlemsavgifterna 2016.

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 och Solf IK.

Föreningen skall erbjuda sina medlemmar en trivsam miljö där man kan utvecklas i enlighet med sina egna
målsättningar och förutsättningar. För att detta skall vara möjligt borde ekonomiska beslut tas som möjliggör
byggandet av en egen träningsanläggning Kamratvallen.

Föreningen påbörjar sitt 116:e verksamhetsår väl medveten om att stora utmaningar väntar såväl lagen som
de aktiva. Vi fortsätter att bygga vidare på det fina juniorarbete som våra duktiga tränare, lagledare och övriga
aktiva ställer upp på. Samtidigt vill vi bredda, omstrukturera och effektivera organisationen med siktet inställt
på ett ekonomiskt starkt och framgångsrikt Vasa IFK.

Vasa, den 30 november 2015
Styrelsen
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