VERKSAMHETSPLAN ÅBY IF 2017

Fotboll
Totalt 39 lag i fotbollsverksamheten fördelade på nedanstående sätt:
11 manna
➢ Herrar

Division 4

➢ Damer

Division 4

➢ Pojkar

17 (-00/01)

➢ Pojkar

15 (-02/03)

➢ Flickor

15 (-02/03)

Utvecklingsserien 1

15 (-02/03)

9 manna
➢ Pojkar

13 (-04)

➢ Flickor

13 (-04)

13 (-04)

7 manna
➢ Pojkar

12 (-05)

11 (-06)

10 (-07) 2 lag

➢ Flickor

12 (-05)

11 (-06)

10 (-07)

➢ Pojkar

9 (-08) 3 lag

8 (-09)

➢ Flickor

9 (-08) 2 lag

8 (-09/10) 2 lag

5 manna
4 lag

Endast träningsspel och lek 5 manna
➢ Pojkar

7 (-10) 4 lag

➢ Flickor

6 (-11) 2 lag

5 (-12) 2 lag

F-6 (-11)

5 (-12)

Vuxengrupp
➢ Herrar/ledare träning och lite matcher på motionsnivå.
➢ Damer/ledare träning på motionsnivå.
DM Utomhus
Inomhus

Herr

Dam

P-19
P-16

P-15
P-15

Gymnastik
3 grupper fördelade på 2 stycken barngrupper och 1 styck ungdomsgymnastik.
All gymnastik bedrivs i Sandtorpsskolan.
Innebandy
Herrar på motionsnivå.

F-19
P-14

F-15
F-16

VERKSAMHETSPLAN ÅBY IF 2017

ÅBY IF har under 2016 breddat föreningen ytterligare med två nyanställningar (Magnus Söderberg,
föreningsutvecklare och Örjan Bäckstrand – kansli och ungdomsutveckling) och växt till hela 1 054
medlemmar. Vi har behållit ungdomar längre och även fått tillbaka många spelare som tidigare slutat.
Föreningen har också slutfört tredje fasen av uppförandet av en attraktivare och mer modern anläggning. Vi
har installerat en säkrare entré’, parkeringsytor, cykelställ, bytt elcentral, renoverat kiosken och förråden,
fräschat till omklädningsrum och gjort färdigt asfalten kring dessa. Föreningen har också jobbat aktivt med
projektet Lust och Ambition och fortsatt med Ambitionsgruppen som varit en positiv injektion för våra
spelare. Under året har också utbildningsinsatser fortsatt med kompetensutveckling av ledare och personal
och värdegrund.
2017 så kommer vi bygga vidare på en satsning på att utveckla fotbollen och föreningen, genom
Ambitionsgruppen och genomföra många möten och utbildningar med ledare angående nyaste rönen inom
fotboll, fysik och hälsa tillsammans med samarbetspartner.
Åby IF har också en aktiv samverkan med andra föreningar i Åby, samt skolorna, för att få till en
stimulerande och idrottsligt utvecklande miljö för kommundelens ungdomar och spelare. Målet är att
förenkla för såväl förening som ledare och att göra ÅBY IF till en ännu mer attraktiv förening att träna i - och
för.
Styrelsen har flera verksamsamhetsgrupper (ex. fotboll, byggnation, marknad, arrangemang) med tydliga
mål för 2017:
Medlemmar:
➢ Att fortsätta vara en stor, stabil och trygg förening, genom att öka antalet medlemmar. > 950
medlemmar
➢ Starta upp grupp i fotboll för pojkar och flickor födda 2012.
➢ Brev till alla pojkar och flickor födda 2011 om att starta i vår verksamhet.
➢ Fortsätta få fler att arbeta i föreningen, både föräldrar, ledare och kommittéer, som kommer att
fortsätta utveckla föreningen inför framtiden. Fler som gör mindre istället för få som gör allt.
Fotboll:
➢ Arbeta efter Lust och Ambition för att behålla fotbollsintresset längre.
➢ Erbjuda extra träningar på dagtid för våra spelare av föreningsanställda ledare.
➢ Träna många lag samtidigt för att kunna få skalfördelar, föreningskänsla och kompetensutveckling.
➢ Erbjuda föreningsstyrda träningar på de olika loven. Kostnad utifrån föreningens ekonomi.
Arrangemang (några av dem):
➢ Åby IF Cup april 2017. En större Cup med ännu fler lag. En av våra viktigaste interna intäkter.
➢ Arrangera barnruset i samband med Åby-dagen i centrum den 23/5.
➢ Arrangera Midsommarfirande på Åby IP.
➢ Arrangera cup för våra ungdomslag i åldrarna 11-15 år till Forward Cup med boende, resa m.m
➢ Arrangera Landslagets Fotbollsskola i augusti för pojkar och flickor födda 2005 - 2011.
➢ Arrangera ÅBY IF-DAGEN på Åby IP den 26/8.
➢ Delta i Cimax alliansens dagbingo på Repslagaregatan i Norrköping.
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Byggnation/anläggning (utifrån budget och intäkter):
➢ Underhålla, utveckla och sköta driften av Åby IP, Humpen och Gaddensvall.
➢ Bygga vidare fler flyttbara träläktare vid stora konstgräsplanen.
➢ Göra iordning ett samlings/trivselrum för ungdomar, runt vår Sportis satsning.
➢ Anlägga underlag till ett ute gym som vi beviljats stöd till av Norrköpings kommun.
➢ Aktivt fortsätta verka för att göra en växling av våra ytor på Humpen till nya konstgräsplaner på Åby
IP utifrån styrelsens planer. Samma modell som Lindö, Smedby, Eneby och Svärtinge.
➢ Införskaffa en traktor för skötseln av Åby IP.
➢ Införskaffa ytterligare en 9-sits buss för att lösa transporter för ungdomar, spelare och ledare.
Utbildning/utveckling fotboll:
➢ Fortsätta arbetet och genomföra Åby IFs fotbollsstrategi för att få fler ungdomar att vara kvar länge i
idrotten.
➢ Erbjuda mer träningar för att nå och utveckla individen.
➢ Se individerna istället för lagen.
➢ Få ledare att se sig mer som föreningsledare istället för lagledare.
➢ Fortsätta förenkla adminsitrationen och vardagen för ledarna, fotbollsansvariga, styrelsen och
anställd personal:
- Genom att erbjuda tydliga träningar för samma åldrar och kön.
- Genom att dela upp det nödvändiga ledarskapet i tre kategorier: Blå, grön och röd.
- Genom att bl.a. starta upp föräldragrupper.
➢ Stötta alla med en fotbollsgrupp som utvecklar ledarna mot en gemensam blå tråd i
fotbollsverksamheten.
➢ Erbjuda utbildningar till alla ledare i föreningen och öka antalet studietimmar i samarbete med SISU.
➢ Följa Policyn och omarbeta densamma hela tiden efter utvecklingen i föreningen.
➢ Fortsätta med visionen Nätverket För Fotboll (NFF) genom att samarbeta tätt och nära med
alliansföreningarna Lindö FF, Eneby BK och Smedby AIS och med IFK Norrköping.
➢ Vara lyhörda och drivande i ett utvecklande föreningsliv i Åby och möta de utmaningar som finns.
➢ Säkerställa resurser till detta för att ha kvalité i genomförandet.
➢ Genomdriva vår nolltolerans ”Respekt i Fotboll” gällande verbala eller fysiska angrepp på spelare
eller domare.
Ungdomsrådet/Domarutbildning:
Huvudstyrelsen vill verka för en ännu aktivare och medbestämmande ungdomsverksamhet och strävar efter
att starta en ungdomsstyrelse eller ännu aktivare Ungdomsråd. Ungdomsrådet får en egen budget att
använda på aktiviteter under 2017.
➢ Engagera de i ungdomsrådet som funktionärer i Åby IF cup
➢ Koppling mot ÖFF´s ungdomsstyrelse, eventuella möten och resor till dessa
➢ Koppling mot ÖFF´s satsning på kvinnligt ledarskap för tjejerna i ungdomsrådet/tjejdomarna
➢ Nya 5-manna domare kommer utbildning att erbjudas under året.
➢ De som utbildades och dömde förra året kommer fortsätta döma 5-7-manna med start av en
fortbildning inför Åby IF cup 5/7-manna.
➢ Fortbildning 9/11 mannadomare i ÖFF´s eller NFDK regi.
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Samhällsinsats:
Åby IF ska verka för en samhällsinsats och utöka satsningen på Sportis och Flyktis:
➢ Verka för samtal med skolorna för att erbjuda Sportis för främst åk 4-6 och högstadiet på Åby IP.
➢ Arrangera integrationsfrämjande aktiviteter i och på Åby IP och i nya Åby
Arena/Hultdalskolan/Fritidsgård där vi erbjuder nyanlända och inflyttade prova på fotbollsaktiviteter
utifrån stöd och behov. Detta sker med avlönad och långsiktig personal.
➢ Verka för att vara föredömen, stöttande och drivande för att Åby IF ska vara en viktig del av
integration Norrköping.
➢ Ställa upp på de motkrav som parter som stöttar Åby IF har. Möten, rapportering, ansökningar,
träffar, referenser, utbildningar, planering och målsättning.
➢ Vara aktiva och driva Integrationsbryggan tillsammans med Skogslottens RF, Dolphins och Friskis &
Svettis.
Marknad och ekonomi :
➢ Bygga vidare på att skapa en tydlig profilering för ÅBY IF (blå tråd), som genomsyrar allt vi gör och
bygger på vår värdegrund.
➢ Arbeta på både kort och långsikt arbeta mot att stärka Ekonomin så att visionerna kan genomföras.
Detta genom ökade sponsorintäkter, genom aktiva samarbeten med kommunen och andra
föreningar och genom ett rimligt fördelat stöd av medlemmar.
➢ Fortsätta marknadsföra de mycket viktiga samarbetena med ICA Maxi och Intersport.
- Få medlemmarna att aktivt medverka till de avtalen så föreningens ekonomi går plus.
➢ Verka för att Åby IF kan amortera av föreningens lån på anläggningen, med samma modell som våra
kollegor i Nätverket För Fotboll (NFF).
➢ Då föreningen och anläggningsbolaget numera är så stora med en betydande omsättning kommer
styrelsen att ta hjälp av en extern och arvoderad revisor för att säkerställa ekonomi och kvalitet.
I Verksamhetsplanen 2017 så finns det flera delar som är ytterst kritiska för Åby IF och framtiden, dessa
delar får inte falla på ideell kraft eller energi. Om inte ideella krafter kan/vill/orkar driva dessa, så förbehåller
sig styrelsen rätten att arvodera tjänster för att nå och förbereda för viktiga och långsiktiga resultat.
Budget 2017
Styrelsen kommer fortsätta verka för en ekonomi i balans och att återföra medel in i satsningar som är till för
föreningens och medlemmarnas bästa.
Omsättning
Kostnader
Personal
Resultat

4 200 000 kr
2 350 000 kr
1 800 000 kr
50 000 kr

