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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 271 medlemmar varav ca 151 är ungdomar. Vi har idag
sex sektioner: styrelse, fotboll-ungdom, friidrott, motion, fotboll A-lag och vuxenmotion.
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 2015
Upprättad av: Styrelsen
Antagen: 2015Reviderad:

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.
Föreningen finns också för vuxna som med eget engagemang har möjlighet att utöva idrott
tillsammans i grupp i vår klubb, Bokenäs IF.
Samtliga medlemmar skall arbeta i en anda som är emot all form av mobbing, droger och
främlingsfientlighet.

3(7)

Verksamhetsplan 2015
Övriga Uppdrag och mål för styrelse och sektioner
Då sektioner upplever ett behov av investeringar i t.ex. anläggningar skall det startas ett
arbetsprojekt. Arbetsprojektet planeras och drivs av den sektion som önskar investeringen
tillsammans med styrelsen. Finansiering kan ske med externa medel eller från sektionens
budget.

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 inför varje säsongsstart inventera behovet av ledare
Att ansvara för skötsel och drift av föreningens faciliteter.

Styrelsens mål är:
 Att utveckla och marknadsföra Bokenäs Idrottsförening.
 Att öka antalet medlemmar.
 Att bedriva en väl planerad verksamhet inom en självfinansierad ram.
 Att ha välutbildade och engagerade ledare på samtliga positioner.

Fotbollssektion - barn & 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 2 sektionsmöten/år enligt ledarpolicyns agenda.
Fotbollssektionens mål är:
 Att vara förstahandsvalet för barn och ungdomar som vill spela fotboll i vårt
närområde.
 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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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.
Friidrottssektionens mål är:
 Att vara förstahandsvalet för barn och ungdomar som vill utöva friidrott i vårt
närområde.
 Att genomföra barngymnastikträning för barn i förskoleåldern (3-5 år).
 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 bidra med intäkt från försäljning av idrottsrabatten. 25: - per rabatthäfte tillfaller
den egna träningsgruppen. 25: - tillfaller föreningen.

Motionssektion
Motionssektionens uppdrag är:
 Att introducera nya ledare samt utbilda och vårda befintliga ledare och tränare
 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 triathlonträning inför Bokenäs triathlon för ungdomar och vuxna.
 Att genomföra löpartävlingen Bokenäsrundan.
 Att genomföra Bokenäs Triathlon.

Motionssektionens mål är:
 Att vara förstahandsvalet för ungdomar som vill spela bordtennis eller prova på
triathlon i vårt närområde.
 Att bidra med intäkt från försäljning av idrottsrabatten. 25: - per rabatthäfte tillfaller
det egna laget. 25: - tillfaller föreningen.

Fotbollssektion-A-lags
Fotbollssektion, A-lags uppdrag är:
 Att planera och genomföra verksamhet för ett A-lag i div 7.
 Att vid behov introducera nya ledare samt att utbilda och utveckla befintliga ledare
och tränare.
 Att utse en sektionsansvarig. Sektionsansvarig i A-laget skall: (i) ha kontakt med
styrelsen; (ii) sammanställa en budget för A-laget och meddela styrelsen om det
uppstår problem med budgeten.
 Att skaffa sponsorer eller på annat sätt ordna intäkter (t.ex. försäljning av
idrottsrabatter) så att laget blir ekonomiskt självfinansierat.
Fotbollssektionens mål är:
 Att etablera ett lag i BFF:s seriesystem.
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Vuxenmotionssektionen:
Vuxenmotionssektionens uppdrag är att
 Att erbjuda träning för vuxna, t.ex. löpträning, simträning, triathlonträning,
bordtennisträning.
 Att introducera nya ledare samt utbilda och vårda befintliga ledare och tränare
 Att genom aktiviteter för alla åldrar stärka klubbkänslan
Vuxenmotionssektionens mål är:
 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 2015
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Räkenskapsårets början: 2015-01-01
Period: 2015-01-01 till 2015-12-31

Intäkter:
Lotterier
Sponsring
Medlemsavgifter
Träningsavgifter
Idrottskläder
Kiosk
Kommunala bidrag
Bidrag Thordénstiftelsen
Statliga bidrag

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

Lokalhyra
El
Tomträttsavgäld, Avlopp, Vägavgift
Försäkringar
Övriga kostnader
Räntekostnader
Bankkostnader

Resultat intäkt minus kostnad

Budget Bokenäs IF 2015
Budget 2015
50 000
10 000
45 000
80 000
10 000
20 000
60 000
15 000
70 000
360 000
5 000
80 000
5 000
435 000

21 000
12 500
50 000
35 000
50 000
20 000
20 000
40 000
7 000
30 000
15 000
10 000
280 500
55 000
24 000
8 000
7 500
10 000
10 000
4 000
414 000

21 000
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