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INLEDNING
Verksamhetsplanen är till för alla medlemmar och funktionärer i Bokenäs IF. Den ska ses som
ett stöd och som vägvisare i föreningen. Det är också ett sätt för styrelsen att sprida
information till samtliga medlemmar. Verksamhetsplanen är ett kontinuerligt arbete och
oförutsedda händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen. Alla
medlemmar i föreningen skall känna till innehållet. Det är alla medlemmars ansvar att bidra
till utveckling och förändring
Sista gällande utgåva finns att läsa på föreningens hemsida.

FAKTA OM BOKENÄS IF
Föreningen bildades 1973. Vi är 280 medlemmar varav ca 140 är under 18 år. Föreningen
bedriver verksamhet för barn och ungdomar samt vuxna.
Vår anläggning heter Bergs idrottsplats och innehåller förutom klubbhus en 11-manna
gräsplan, en 7-manna belyst grusplan samt en enklare friidrottsanläggning bestående av
längdhoppsgrop och kulstötningsring.
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www.bokenasif.com/
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Övergripande mål för föreningen
I en tid där vi (barn, ungdomar och vuxna) blir allt mer stillasittande skall Bokenäs IF erbjuda
alla våra medlemmar möjlighet till en meningsfull och utvecklande fritidssysselsättning med
tonvikt på rörelse och motion. Bokenäs IF skall vara ett självklart förstahandsval för barn och
ungdomar som vill utöva någon form av idrott i vårt närområde. Målet med verksamheten är
att ge en god idrottsutbildning och främja varje individs intresse för fysisk aktivitet och ge alla
medlemmar en positiv klubbkänsla. All verksamhet skall vara väl planerad samt
självfinansierad. Föreningen skall ha tonvikten på barn och ungdomsverksamhet med
välutbildade ledare och tränare. Bokenäs IF finns också för att vuxna med eget engagemang
har möjlighet att utöva idrott tillsammans i föreningen. Föreningen skall arbeta i en anda där
vi tar tydligt avstånd mot alla former av mobbing, droger, främlingsfientlighet eller annan
kränkande särbehandling.

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020
Styrelsen
Styrelsens uppdrag för 2020 är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att bedriva attraktiv och meningsfull verksamhet och vara det naturliga valet för barn
och ungdomar.
Att planera och besluta om övergripande strategiska frågor.
Att fastställa uppdrag och målsättningar för samtliga sektioner.
Att fastställa budget för samtliga sektioner.
Att följa upp verksamheten både ekonomiskt och innehållsmässigt.
Att upprätta verksamhetsberättelse.
Att kalla till och genomföra årsmöte enligt stadgarna.
Att ansvara för medlemsavgifter, träningsavgifter och hemsida.
Att inför varje säsongsstart inventera behovet av ledare.
Att ansvara för skötsel och drift av föreningens faciliteter.
Att utveckla verksamheten i Bokenäs IF utifrån intressen och behov bland medlemmar
och bygdens invånare.
Att bedriva en väl planerad verksamhet inom en självfinansierad ram.
Att ha välutbildade och engagerade ledare på samtliga positioner.
Att revidera föreningens Ledarpolicy
Att om styrelsen beslutar arrangera Bokenäs Triathlon och Swimrun, säkerställa
genomförandet.
Att under 2020 implementera en policy som säkerställer att alla ledare och
styrelsemedlemmar i föreningen har lämnat ett utdrag ur belastningsregistret samt att
implementera rutiner/riktlinjer i enlighet med intentionerna i Idrottsbrevet.se

Styrelsens mål för 2020 är:
• Undersöka förutsättningar gällande ny idrottsanläggning/aktivitetscenter för
föreningen
• Ambitionen under 2020 att tydligt subventionera klubbkläder för barn och ungdom
som deltar i föreningens tränings- och tävlingsverksamhet upp till 18 år

Barn- och ungdomsverksamhet
Verksamheten består av fotboll, friidrott, mountainbike.
Verksamhetens utförande
• Att planera och genomföra verksamhet för barn och ungdomar i vårt närområde.
• Att vartannat år starta en nybörjargrupp för pojkar och flickor i fotboll.
• Ambition att arrangera fotbollsskola för barn och ungdomar i Bokenäs med omnejd.
• Att ha lag/grupper i alla förekommande åldersklasser och låta alla som vill vara med
och träna under ordnade och lekfulla former.
• Att engagera och involvera föräldrar till utövande barn och ungdomar i skötsel och
drift samt kioskförsäljning.
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Vuxenmotion
Verksamhetens utförande
•
•

•
•
•

Att erbjuda träning för vuxna, t.ex. löpträning, simträning, funktionell träning ,
triathlonträning, swimrunträning samt mountainbiketräning.
Att introducera nya ledare samt utbilda befintliga ledare
Att genom aktiviteter för alla åldrar stärka klubbkänslan.
Att erbjuda träningsgemenskap för vuxna som vill motionera inom de motionsformer
som efterfrågas av medlemmar.
Vuxna som vill motionera inom klubbens ramar måste organisera och finansiera sin
egen verksamhet. Varje aktivitet skall vara finansierad med lämpliga avgifter.

Bilaga
Följande bilaga finns till verksamhetsplanen - Budget för 2020
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Budget 2020
2020
Intäkter:
Sponsring
Lotterier
Medlemsavgifter
Träningsavgifter
Idrottskläder
Försäljning
Kommunala Bidrag
Statliga Bidrag
Övriga Bidrag
Anmälningsavgifter

55 000 kr
45 000 kr
45 000 kr
75 000 kr
15 000 kr
25 000 kr
55 000 kr
30 000 kr
5 000 kr
90 000 kr

Summa

440 000 kr

Kostnader:
Lotterier
Trivselpeng
Inköp material och varor
Priser & Medaljer
Hyra av tidtagning
Inköp av idrottskläder
Inköp av idrottsmaterial
Rep Och Underhåll Anläggning
Anmälning och föreningsavgifter
Sanktion och tillståndsavgifter
Utbildning Ledare
Lokalhyror
El
Tomträttsavgäld, Avlopp, Vägavgift
Bankkostnader
Försäkringar
Kontor & Reklam
Övrig78a försäljningskostnader
Inköp Gräsklippare
Ersättning Arrangör

25 000 kr
10 000 kr
25 000 kr
10 000 kr
35 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
50 000 kr
6 000 kr
15 000 kr
80 000 kr
26 000 kr
15 000 kr
5 000 kr
6 000 kr
10 000 kr
11 330 kr

Summa

419 330 kr

Resultat intäkt minus kostnad

20 670 kr
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