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INLEDNING 

Verksamhetsplanen i idrottsföreningen Vasa Kamraterna r.f. har som övergripande syfte att 

beskriva föreningens värdegrund, verksamhet och målsättningar. Planen ska delges 

medlemmar och vara ett levande dokument som är riktgivande för aktiviteter under 

verksamhetsåret. Planen ska revideras varje år så att Vasa IFK kan vara en progressiv och 

utvecklingsinriktad förening och förbättra sin verksamhet kontinuerligt. Planen finns 

tillgänglig på föreningens hemsida. Verksamhetsplanen sammanställs av styrelsen och 

fastställs och godkänns av föreningens höstmöte. Planen är uppdaterad i oktober 2021.  

 

OM FÖRENINGEN 

Vasa IFK är en anrik förening som grundades redan år 1900. Föreningen är den största 

svenskspråkiga idrottsföreningen i nejden och har medlemmar i alla åldrar. Medlemsantalet 

är c 700 varav 83 personer är ständiga medlemmar.  

 

VÄRDEGRUND 

Vasa IFK strävar till att genom sin verksamhet sprida fotbolls- och motionsglädje samt ge alla 

utövare positiva och meningsfulla erfarenheter av verksamheten. Utifrån välmående, inre 

motivation och spelarutveckling strävar föreningen till att utbilda spelare till goda 

samhällsmedborgare och fotbollsspelare genom en kvalitativ och åldersanpassad 

verksamhet där deltagande, personlig utveckling och prestation samexisterar. Värdegrunden 

ska genomsyra föreningens vardag och vara en självklar del av verksamheten.  

Fotbollen kan ge vänner för livet och utveckla förmågor som utövare kan ha nytta av i många 

sammanhang. Därför strävar föreningen till att jobba förebyggande så att alla 

föreningsmedlemmar, fotbollsutövare och föreningsaktiva ska känna sig välkomna och 

trygga i verksamheten. I verksamheten får alla delta på lika villkor oavsett kön, etnicitet, 

ekonomisk ställning, språk, religion, utseende och sexuell läggning.  

 

FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR 

Enligt stadgarna är föreningens syfte att främja, utveckla och understöda intresset för idrott, 

i synnerhet fotboll. Målsättningen är att utveckla medlemmarnas fysiska, psykiska och 

sociala hälsa. Detta görs genom att erbjuda mångsidig verksamhet inom: 

• Tävlingsidrott 

• Tränings- och utbildningsverksamhet 

INFORMATION 



• Motions- och hälsofrämjandeverksamhet 

• Informations- och upplysningsverksamhet 

 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

Styrelseordförande bär det övergripande ansvaret för kommunikationen och 

informationsfrågor som berör föreningen. Den dagliga kommunikationen sköts av kansliet 

och i första hand av juniorchefen som är föreningens heltidsanställd. Ärenden som berör 

sektionerna kan diskuteras med respektive sektionsordförande.  

Vasa IFK:s informationsstrategi kan delas i interna samt externa informationskanaler. Den 

interna kommunikationen mellan föreningen och de enskilda lagen, lagledningen och 

föräldrarna sker främst via My Club.  

Den externa informationen sker via föreningens hemsida www.vifk.fi, samt via sociala 

kanaler som Facebook, Instagram och Twitter. Dessa kanaler kompletterar hemsidan och ger 

synlighet till de enskilda lagens verksamhet.  

Utöver detta publiceras Vasa IFKs Magazine fem-sex gånger i året. Magazinet presenterar 

VIFKs verksamhet samt sätter fokus på juniorerna som är en stor och betydelsefull sektion 

inom föreningen. Även engagerade personer i föreningen lyfst fram. Magazinet har en 

redaktion som aktivt samverkar med sektionerna.  

 

ÅRSKLOCKA 

För att synliggöra och strukturera verksamheten inom föreningen görs en årsklocka för 

verksamhetsåret. Varje operativ sektion samt styrelsen planerar det kommande året för att 

kunna förutse och planera verksamheten samt synliggöra den till medlemmarna. Årsklockan 

publiceras på föreningens hemsida och revideras inför varje kommande verksamhetsår.   
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Verksamheten styrs av höstmötet vald styrelse som även ansvarar för föreningens ekonomi. 

Budgeten för verksamheten baserar sig på verksamhetsplanen som utarbetats av styrelsen. 

Varje sektion har insyn och ansvar för respektive sektions budget och delger styrelsen en 

ekonomiöversikt under varje styrelsemöte.   

Den dagliga verksamheten bedrivs och verkställs av anställd juniorchef samt de olika 

sektionernas operativa grupper. Föreningens kontor ligger vid Elisa Stadion i Vasa centrum.  

Sektionerna inom Vasa IFK är: 

• Juniorsektionen 

• Damsektionen 

• Herrsektionen  

• Bowlingsektionen 

Sektionerna väljer ordförande, sekreterare, kassör och behövligt antal funktionärer till den 

operativa verksamheten. Dessa presenteras och godkänns av styrelsen. Sektionernas 

skyldighet är att regelbundet hålla protokollförda möten som delges styrelsen 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 67 medlemmar. 

 

STYRELSEN 

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. 

 

 

FÖRENINGENS STYRELSE OCH OPERATIVA 

SEKTIONER 



JUNIORSEKTIONEN 

Juniorsektionens uppgifter är att: 

• följa upp och stöda juniorlagens verksamhet. 

• ha insyn i lagens budget och ekonomi. 

• utveckla och strukturera juniorsektionens interna verksamhet. 

• följa verksamhetsplanen och budgeten som höstmötet fastställt. 

• redogöra för styrelsen om aktualiteter och ärenden inom sektionen. 

• sträva till att aktivera juniorlagen i seniorlagens matcher för att skapa ”Vi andan”. 

• utarbetar en verksamhetsberättelse vid säsongens slut. 

• ansvarar för föreningens årsbok. 

• bibehåller och utvecklar samarbetet med Wasa Fotbollsakademi. 

• genomför årliga sommarlotteriet och raketförsäljningen till förmån för 

verksamheten. 

• arrangera en säsongsavslutning för juniorerna.  

 

DAMSEKTIONEN 

Damsektionens uppgifter är att:  

• bygga sektionens organisation och ansvara för verksamhetens struktur. 

• ansvara för damlagets sportsliga verksamhet, administration och ekonomi. 

• uppgöra skriftliga avtal med alla damspelare, tränare och lagledare. 

• följa verksamhetsplanen och budgeten som godkänts av höstmötet. 

• arbeta i enlighet med sektionens årsklocka. 

• sammanställa verksamhetsberättelse för sektionen vid säsongens slut. 

• ansvara för damlagens matcharrangemang. 

• delta i kostnaderna för VIFK Magazine. 

 

HERRSEKTIONEN 

Herrsektionens uppgifter är att:  

• följa verksamhetsplanen och budgeten som höstmötet fastställt.  

• redogöra för styrelsen om aktualiteter och ärenden inom sektionen.  

• ansvara för herrlagets matcharrangemang.  

• ansvara för herrlagets verksamhet sportsligt, ekonomiskt och administrativt.  

• uppgöra skriftliga avtal med alla representationslagets tränare, lagledare och spelare.  

• ansvara för utgivningen av föreningens tidning VIFK Magazine fem eller sex gånger i 

året.  

• sammanställa verksamhetsberättelse över året vid säsongens slut.  

• samarbeta med JS vid uppgörandet av fadderspelare till juniorlagen samt talkokrafter 
till hemmamatcherna 



BOWLINGSEKTIONEN 

Bowlingsektionens uppgifter är:  

• ansvara för bowlingsektionens verksamhet och ekonomi 

• följa verksamhetsplanen och budgeten som höstmötet godkänt.  

• sammanställa verksamhetsberättelse och bokslut för sektionen vid säsongens slut.  

• utse ansvarspersoner för tävlingsverksamheten.  

• välja följande säsongs funktionärer vid säsongens slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STYRELSEN 

Målsättningar för verksamhetsåret är att: 

• arbeta för att föreningen har en ändamålsenlig ekonomisk, sportslig och 

administrativ organisation. 

• uppnå nivå 3 i FBF:s kvalitetskriterier. 

• ansöka och fördela understöd från staden, stiftelser etc. enligt uppgjorda principer till 

de olika sektionerna. 

• utveckla medlemsvärvningen och medlemsvården.   

• samarbeta för att utveckla fotbollskulturen i Vasa. 

• Arbeta med att stärka varumärket Vasa IFK samt föreningskulturen. 

• utveckla föreningens hemsida så den är attraktiv och informativ för användarna. 

• ta i bruk ett elektroniskt verktyg för hantering av fakturor/reskontra. 

 

JUNIORSEKTIONEN  

Grunden för verksamhetsåret baserar sig på en välarbetad verksamhetsplan samt årsklocka 

som strukturerar arbetet inom sektionen. Sektionen utvärderar sitt arbete kontinuerligt och 

strävar till att utveckla verksamheten hållbart. Juniorsektionen försöker implementera en 

sund fotbollskultur hos lagen och strävar till trivsel och samhörighet. Föreningens 

värdegrund och målsättningar ska kommuniceras till alla lag och föräldrar. Den operativa 

gruppen sammanträder en gång i månaden för att utvärdera arbetet inom sektionen.  

Målsättningar för verksamhetsåret är att: 

• rekrytera nya fotbollsutövare till verksamheten. 

• ytterligare stärka och förbättra kommunikationen med juniorlagen. 

• vidareutveckla hanteringen av sociala medier.  

• upprätthålla en positiv föreningsanda genom att inkludera lagledning och föräldrar i 

aktiviteter och händelser under verksamhetsåret.    

• förverkliga sommarfotbollen.  

• engagera fler medlemmar till den operativa verksamheten inom sektionen. 

 

 

 

 

 

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022 



DAMSEKTIONEN 

Målsättningar för verksamhetsåret är att: 

• ha en ekonomi i balans som visar ett överskott vid säsongens slut, vilket möjliggör att 

sektionen kan fortsätta utveckla verksamheten. 

• ha tillräckligt med damspelare i föreningen som möjliggör damlag i div 1 och div 2. 

• damlagen är i toppskiktet i div 1 och behåller platsen i div 2. 

• ha ett välfungerande samarbete mellan damlagen i div 1 och 2 samt även med 

föreningens B-juniorlag. 

• ordna regelbundna möten mellan damsektionen och lagkaptenerna i damlagen. 

• ha en anställd tränare som är ansvarige för helhetsupplägget för VIFK:s damlag. 

• bygga en organisation och verksamhet samt ha en ekonomi som i framtiden 

möjliggör spel i Nationella Ligan. 

• göra damlagen attraktiva för sponsorer och media. 

 

HERRSEKTIONEN 

Målsättningar för verksamhetsåret är att: 

• jobba för en stabil ekonomi och utveckla verksamheten inom sektionen. 

• ordna regelbundna möten mellan ansvariga tränare och lagledning.  

• vara ett topp-5 lag i div 2, grupp C. 

• att satsa på spelare från det egna leden, dvs från VIFK/WFA. 

• att spela en attraktiv fotboll för våra supporters. 

 

 

BOWLINGSEKTIONEN 

Målsättningar för verksamhetsåret är att: 

• jobba för en stabil ekonomi i förbundet genom att spela så mycket som möjligt.  

• erbjuda spelmöjligheter på rätt nivå för alla intresserade. 

• delta i divisionerna A1, B1 och Konkarit samt Veteranernas riksserie.  

• ordna IFK-mästerskapen.  

 

GULDGOSSARNAS  

Målsättningar för verksamhetsåret 

 

Guldgossarna ämnar även inkommande år 2022 fortsätta med sitt centrala värv att genom 

medlemsavgifterna understöda Kamratfonden med bidrag. Vanligtvis gör vi det genom att hylla 



jubilarer med en insättning i deras namn till fonden. Enskilda punktinsatser till föreningens fromma 

kan också förekomma. 

Vi kommer att stöda junioravslutningar med att ge priser till de yngsta juniorerna och fortsätter med 

att dela ut Guldgossarnas pokal till en förtjänt spelare i damernas och herrarnas representationslag. 

Vi strävar till att även i fortsättningen dela ut ett produktpaket från Dermoshop till en förtjänt 

spelare vid våra hemmamatcher. 

Nästa år kommer vi att försöka aktivera våra medlemmar i synnerhet i det nystartade Kamratvallen 3 

- projektet.  

Utöver detta hoppas vi att guldgossarna skall attraheras av den tilltänkta månadslunchen vi planerar 

och att detta skall leda till att stärka gemenskapen i föreningen. 

Vi planerar också att under nästa säsong anordna tillfällen för våra medlemmar att tillsammans 

mötas vid någon av våra hemmamatcher i någon form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

VIFK i samhället 

 

VIFK verkar i ett samhälle där alla behöver hjälpas åt för att kunna upprätthålla ett sunt 

synsätt till idrott och skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Föreningen medverkar i 

olika sammanhang och tillställningar för att få synlighet och för att sprida förenings- och 

fotbollsglädje. Genom att få nya medlemmar och nya fotbollsutövare bidrar VIFK till ett lite 

bättre samhälle.  

 

 

Arrangemang dam- och herrmatcher 

 

VIFK arrangerar dam och herrmatcher enligt de direktiv som Bollförbundet ställer. 

Spelschemat publiceras i april och planeringen för matcharrangemangen delges respektive 

sektion. Sektionerna utser ansvarspersoner för arrangemangen. Säsongskort säljs i 

samarbete med VPS för att öka det allmänna intresset för båda föreningarna och eventuellt 

öka publikmängden under matcherna. Genom att sprida fotbollsglädje i nejden skapas 

samhörighet och sammanhang. Under matcherna engageras juniorlagen för att skapa ”Vi 

andan” inom föreningen och för att de yngre juniorerna ska förstå att det erbjuds en 

spelarstig inom föreningen.  

 

 

VIFK Magazine 

 

Vasa IFK:s tidning ”VIFK Magazine” utkommer fem (5) gånger under 2022. Tidningen, som är 

en kombinerad informations-, medlems- och annonstidning, trycks och distribueras i 75 000 

exemplar, vilket är en större upplaga än de flesta dagstidningar har i Finland. 

Tidningen finns även i digitalt format sedan 2013 och dessa nummer hittas numera på 

föreningens hemsida. Den digitala versionen kommer att tillhandhållas även under 2022. 

Tidningen, som består av 16 sidor, utgörs av texter i huvudsak på svenska men även på 

finska. Vi kommer att fortsätta använda och utveckla den nya utformningen som vi fick av 

Morgan Media 2021. En viktig målsättning är att öka annonsmängden i tidningen. 

Magazinet produceras av en redaktionsgrupp som består av fyra personer. Tre av dessa 

ansvarar för bidrag från de tre olika sektionerna; herr-, dam- och juniorsektionen. Den fjärde 

är en huvudredaktör, som förutom att producera allmänna artiklar, även koordinerar 

verksamheten, korrekturläser och utformar tidningen. Medlemmarna i denna grupp arbetar 

ideellt.Tidningens grafiska form görs på föreningens uppdrag av Leif Granholm och tidningen 

trycks av UPC Print i Vasa. 

EXTERN VERKSAMHET OCH SAMARBETE 



 

Kamratvallen 

 

Föreningen Kamratvallen r.f. har bildats och en projektplan för Kamratvallen 3 är gjord. 
Föreningen planerar att starta insamlingen av ekonomiska medel och arbetet med att bygga 
en konstgräsplan under 2021 och anlägga konstgräset hösten 2022. Projektet kommer att 
uppmärksammas med en egen hemsida.  
 

 

Kamratfonden 

 

Kamratfondens syfte är att skaffa medel som kan stöda familjer med ekonomiska 

utmaningar. Målet är att samla in minst 5000€ varje år. För att kunna söka medel från 

Kamratfonen bör spelaren vara medlem i VIFK och ha föreningen som moderförening.  

 

 

Samarbete med WFA, Wasa fotbollsakademi 

 

VIFK är en samarbetsförening inom Wasa Fotbollsakademi. WFA grundades år 2015 och är 

ett regionalt fotbollssamarbete mellan svenskspråkiga föreningar i Vasa och Korsholm. 

Övriga deltagande föreningar är BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK och Sundom IF. 

Samarbetet berör ca 1500 juniorer, flickor och pojkar, i åldern 6 – 19 år samt ett hundratal 

tränare, lagledare och andra funktionärer i de olika lagen. Wasa Fotbollsakademi leds av 

sportchef Christoffer Kloo 

Syftet med WFA är att: 

• stärka fotbollens position i regionen. 
• stärka och utveckla ett långvarigt och hållbart samarbete mellan föreningarna i WFA. 
• skapa tydliga strukturer och likvärdiga förutsättningar för föreningarna, lagen och de 

enskilda spelarna. 
• utveckla och höja nivån på spelarens fotbollsfärdigheter. 
• skapa förutsättningar för både bredd- och elitverksamhet. 
• stöda, utbilda och utveckla tränarnas kompetens. 
• stöda och utveckla samarbetsföreningarnas sportsliga organisation. 
• vara en jämlik, fördomsfri och positiv samarbetspartner. 

 

 

Mentorverksamhet 

 

VIFK ska i år satsa på och utveckla sin egen mentorsverksamhet för tränarna. Detta sker 

genom att anställa en ansvarsperson för uppdraget som handleder föreningens tränare 

kontinuerligt så att fotbollsprogrammet förverkligas i alla åldrar. Detta ingår i bollförbundets 

kvalitetssystem och ger föreningen möjligheter att småningom nå nivå 3 i bollförbundets 

system.  



Sommarfotboll 

 

VIFK vill erbjuda sommarfotboll för de yngre åldersklasserna utanför WFA-åldern. Detta för 

att skapa en samhörighet för åldersklasser som inte berörs av WFA-verksamheten och 

behöver extra aktiviteter i början av sommaren. Utöver fotboll får deltagarna undervisning i 

vad Fair-Play spel innebär och på vilka sätt man blir en god fotbollsspelare på och utanför 

planen. I år är det 2010-2011 födda som erbjuds sommarfotboll i början av juni 2022.  

 

 


