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INLEDNING
Syftet med detta dokument är att vi som är medlemmar i föreningen skall ha ett gemensamt
dokument att arbeta utifrån. Det är också ett sätt för styrelsen att sprida information till
samtliga medlemmar i föreningen om vilka verksamhetsplaner som finns för innevarande år.
Det är styrelsen som ytterst är ansvarig för innehållet i detta dokument samt att det
kontinuerligt ses över. Alla som är medlemmar i föreningen skall dock ha ett exemplar samt
känna till innehållet. Det är därför även samtliga medlemmars skyldighet att både ha och
lämna synpunkter till förbättringar. Sista gällande utgåva finns att läsa på föreningens
hemsida.

FAKTA OM BOKENÄS IF
Föreningen bildades 1973. Vi är ca 215 medlemmar varav ca 130 är ungdomar. Vi har idag
fem sektioner: fotboll, friidrott, gymnastik, motion och poängpromenad.
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.

Adressen:
Telefon:
Mail:
Hemsida:
Postgiro:

Berghogen 265 451 95 Uddevalla
Se hemsida för respektive styrelsemedlem
bokenasif@gmail.com
www2.idrottonline.se/BokenasIF/
867978-9

Styrelsen:
Ordf.

Fredrik Olsson
Vice Ordf. Malin Lönnvald
Lekstale 313
Lögås 111
451 97 Uddevalla
451 97 Uddevalla
Tel. 0522-869 59
Tel. 0522-151 97
Mob. 0702-83 01 17
Mob. 070-643 80 75
Mail:fredrik.olsson@uddevalla.se
Mail: lonnvald@hotmail.com

Kassör Tomas Jansson
Kolvik 110
451 97 Uddevalla
Tel.0522-65 08 69
Mob. 070-234 52 64
Mail: bokenasif@gmail.com

Sekr. Göta Sörqvist
Stora Bräcke 156
451 96 Uddevalla
Tel.0522-751 16
Mob.073-423 92 99
Mail: fam.sorqvist@gmail.com
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Bokenäs idrottsförening
Verksamhetsplan 2013
Upprättad av: Styrelsen
Antagen: 2013-02-03
Reviderad:

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 unika
egenskaper samt skapa ett intresse för idrott 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, men även bereda
möjlighet för seniorverksamhet. Samtliga medlemmar skall arbeta i en anda som är emot all
form av mobbing, droger och främlingsfientlighet.

Verksamhetsplan 2013
Anläggningsförbättringar enligt VP pkt 1 i budget.

2013 skall vi ha stöddränerat 11-manna gräsplanen och satt upp nät bakom målet mot hagen.
Avbytarbåsen skall förankras och ställas upp på ett bättre sätt.
Anläggningsförbättringar enligt VP pkt 2 i budget.









Grusning och sladdning av anslutningsväg.
Färdigställande av klubbstuga utvändigt och invändigt.
o Galler utanför omklädningsrum
o Lock till brunnen vid 11-manna planen skall på plats
o Inköp av 5 st ihopfällbara bord till klubbstugan.
Skyddsnät runt kastringen.
Hjul på alla mål + nät till 2
Inköp av diskmaskin.
Inköp av ny kaffebryggare.
Skylt sätts upp ute vid stora vägen

Reparation och underhåll enligt VP pkt 3 i budget
 Räcket på altanen repareras
 Trappa o handikappramp fixas till.
Verksamhetsutveckling





2013 startat ett nytt lag upp för årskullen 07/08 i fotbollen.
Att starta upp en träningsgrupp för att attrahera närområdets tjejer.
Att starta upp ett motionstriathlon i föreningens regi för barn och vuxna.
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Övriga Uppdrag och mål för styrelse och sektioner
Styrelsen
Styrelsens uppdrag är:















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 arrangera och genomföra julfest.
Att kontraktera sponsorer.
Att inför varje säsongsstart inventera behovet av ledare
Att ansvara för skötsel och drift av föreningens faciliteter.
Att upprätta och säkerställa organisatoriskt stöd runt vårt A-lag
Att genomföra och arrangera 40-års jubileum.

Styrelsens mål är:
 Att utveckla och marknadsföra Bokenäs Idrottsförening.
 Att utveckla och marknadsföra hemsidan.
 Att öka antalet medlemmar.
 Att hitta verksamheter som intresserar och engagerar flickorna i vårt närområde.
 Att bedriva en väl planerad verksamhet inom en självfinansierad ram.
 Att se till så att medlemsavgifter och träningsavgifter betalas i tid.
 Att ha välutbildade och engagerade ledare på samtliga positioner.

Fotbollssektion-barn och ungdom
Fotbollssektionens uppdrag är:
 Att planera och genomföra verksamhet för barn och ungdomar i vårt närområde.
 Att vartannat år starta en nybörjargrupp för pojkar och flickor.
 Att varje år arrangera fotbollsskola för barn och ungdomar i Bokenäs med omnejd.
Fotbollsskolan skall genomföras på Bergs IP. Barn i åldern 6-13 skall erbjudas
möjlighet att delta.
 Att planera och genomföra träningsläger/cup för samtliga aktiva lag.
 Att upprätta schema för gräsklippning och linjering av fotbollsplanerna.
 Att introducera nya ledare samt utbilda och vårda befintliga ledare och tränare
 Att utse och välja en huvudansvarig för fotbollssektionen.
 Att kalla till och genomföra 3-4 sektionsmöten/år enligt ledarpolicyns agenda.
Fotbollssektionens mål är:
 Att vara förstahandsvalet för barn och ungdomar som vill spela fotboll i vårt
närområde.
 Att låta alla barn och ungdomar prova på och träna fotboll under ordnade och lekfulla
former.
 Att genom aktiviteter för alla åldrar stärka klubbkänslan
 Att ha lag i alla förekommande åldersklasser
 Att engagera och involvera föräldrar till utövande barn och ungdomar i skötsel och
drift av fotbollsplaner samt kioskförsäljning vid hemma matcher.
 Att bidra med intäkt från försäljning av idrottsrabatten. 25 :- per rabatthäfte tillfaller
det egna laget. 25:- tillfaller föreningen.
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Fotbollssektion-A-Lag
Fotbollssektionens uppdrag är:
 Att planera och genomföra verksamhet för ett A-lag i div 7
 Att introducera nya ledare samt utbilda och vårda befintliga ledare och tränare.
 Att delta på de 3-4 sektionsmöten/år som kallas till av huvudansvarig för barn och
ungdoms fotbollssektionen.
 Att skaffa sponsorer så att laget blir ekonomiskt självfinansierat.
Fotbollssektionens mål är:
 Att etablera ett divisions lag i BFF:s serie system.

Friidrottssektionen
Friidrottssektionens uppdrag är:
 Att planera och genomföra verksamhet för barn och ungdomar i vårt närområde.
 Att introducera nya ledare samt utbilda och vårda befintliga ledare och tränare
 Att utse och välja en huvudansvarig för friidrottssektionen.
 Att kalla till och genomföra minst 2 sektionsmöten/år enligt ledarpolicyns agenda.
 Att genomföra löpartävlingen Bokenäsrundan och öka antalet deltagare till 150.
Friidrottssektionens mål är:
 Att vara förstahandsvalet för barn och ungdomar som vill utöva friidrott i vårt
närområde.
 Att låta alla barn och ungdomar prova på och träna friidrott under ordnade och lekfulla
former.
 Att följa upp gruppen över 12 år med mer målinriktad träning för dem som vill.
 Att nyrekrytera 5-10 nya friidrottsdeltagare.
 Att bidra med intäkt från försäljning av idrottsrabatten. 25 :- per rabatthäfte tillfaller
den egna träningsgruppen. 25:- tillfaller föreningen.

Gymnastiksektionen
Gymnastiksektionens uppdrag är:
 Att återuppta barngymnastiken för 4-6 åringar.
 Att introducera nya ledare samt utbilda och vårda befintliga ledare och tränare
Gymnastiksektionens mål är:
 Att vara förstahandsvalet för barn som vill utöva gymnastik i vårt närområde.
 Att låta alla barn och ungdomar prova på och träna gymnastik under ordnade och
lekfulla former.
 Att med sin verksamhet väcka ett intresse för friidrott och därmed utgöra en
rekryteringsbas för friidrottssektionen.
 Att bidra med intäkt från försäljning av idrottsrabatten. 25 :- per rabatthäfte tillfaller
det egna laget. 25:- tillfaller föreningen.
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Motionssektion
Motionssektionens uppdrag är:
 Att genomföra verksamhet för barn, ungdomar som vill spela innebandy, bordtennis
eller badminton i vårt närområde som enda idrott eller som ett komplement till
fotbollsträning under vinterhalvåret.
 Att genomföra verksamhet för vuxna som vill spela bordtennis eller badminton i vårt
närområde.
Motionssektionens mål är:
 Att vara förstahandsvalet för barn, ungdomar och vuxna som vill spela, bordtennis
eller badminton i vårt närområde.
 Att låta alla barn och ungdomar prova på att spela innebandy, bordtennis eller
badminton under ordnade och lekfulla former.

Poängpromenadssektionen
Poängpromenadssektionens uppdrag är:
 Att under året planera och genomföra 10st.poängpromenader runt om i vår bygd.
Poängpromenadssektionens mål är:
 Att inom perioden som överskott på verksamheten uppnå minst 15 000 kronor/år

Bilaga
Följande bilaga finns till verksamhetsplanen
Budget för 2013
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Bilaga 1
Räkenskapsårets början: 2013-01-01
Period: 2013-01-01 till 2013-12-31

Intäkter:
Lotterier
Sponsring
Poängpromenad
Medlemsavgifter
Träningsavgifter
Idrottskläder
Kiosk
Hyresintäkt
Kommunala bidrag
Statliga bidrag

Övriga intäkter
Anmälningsavgift Bokenäs triathlon
Anmälningsavgift Bokenäsrundan
Summa:
Kostnader:
Lotterier
Lagkassor
Inköp materiel och varor
Idrottskläder
Idrottsmaterial
Kostnad fotbollsplan
Anmälnings och föreningsavgifter
Licenser
Avgifter för ledarutbildning
Domaravgifter

Lokalhyra
El
Anläggningsförbättring fotbollsplan enl. VP pkt 1.
Anläggningsförbättringar enligt VP pkt 2.
Reparation och underhåll enligt VP punkt 3
Tomträttsavgäld, Avlopp, Vägavgift
Försäkringar
Övriga kostnader
Räntekostnader
Bankkostnader

Resultat intäkt minus kostnad

Budget Bokenäs IF 2013
Budget A-lag 2013
0
12 000

4 500
8 000
56700

Budget 2013
80 000
0
15 000
40 000
50 000
3 000
16 000
8 200
51 000
44 000
307 200

56700

5 000
10 000
8 000
330 200

30 000
2200

700
4 000
6 000
2 500
8 000
10 000
31 200
18 300
6 000

31 000
24 000
19 000
15 000
5 000
12 000
20 000
0
15 000
0
141 000

56 700

25 000
16 000
50 000
36 300
3 500
6 100
7 300
10 000
11 500
1 000
307 700

0

22 500

1 200
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