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Verksamhetsplan 2011-2012
Vision
I enlighet med våra stadgar är föreningens övergripande mål att bedriva barn- och
ungdomsidrott inom områdena Handboll och Gymnastik. Verksamheten skall ge fostran
såväl sportligt som psykiskt, socialt och kulturellt.
Styrelsens vision är att Kroppskulturs Ungdomsförening på dessa områden skall vara en
föregångare inom regionen och därmed också vara ett förstaval för barn och ungdomar
från Uddevalla Kommun med omnejd.
Styrelsens mål:
Styrelsens ansvar är att driva föreningen när årsmötet inte är samlat enligt § 26 i
stadgarna.
Under verksamhetsåret har styrelsen som mål att kontinuerligt arbeta med föreningens
struktur och organisation för att på ett bättre sätt kunna tydliggöra uppgifter och ansvar.
Även om organisationen idag fungerar väl så finns en klar förbättringspotential. För att
kunna utveckla föreningen mot nedan mål har det har blivit än viktigare att hitta fler
resurser som är villiga att jobba ideellt med olika områden i föreningen. Styrdokumentet
som styrelsen skapat och föreningen antagit ger stor hjälp i föreningens långsiktiga
arbete men även en hjälp i ledarnas dagliga verksamhet. Styrdokumentet skall vara ett
levande dokument med en årlig översyn av styrelsen för att hålla innehållet aktuellt och
anpassat till föreningens och verksamhetens utveckling.
Med en ny hall och nya möjligheter för både handbollen och framförallt gymnastiken vill
styrelsen speciellt lyfta fram några områden att jobba med. Ett nytt gemensamt kansli,
bättre förutsättningar för träning och match, verksamhetsutveckling, stärka Junicupen och
öka resurser i föreningen är några av många områden som styrelsen vill arbeta med
under året.
Personal/kansli
Kansliet har en viktig funktion i verksamheten. Det är kansliet som de flesta når när de för
första gången kommer i kontakt med föreningen. Kansliet är bemannat av två
heltidsanställda som sköter den dagliga verksamheten i GF Kroppskulturs
ungdomsförening. Under året har föreningen anställt en ny kanslichef som under året
skall arbeta sig in i föreningen och lära känna föreningen och dess medlemmar. Ett av det
viktigaste målet är att verka för en trivsam, positiv och levande miljö där medlemmar
känner sig välkomna.
Kansliets stora utmaning är att verka för en fungerande verksamhet från de allra yngsta
till de äldsta i föreningen både på handboll- och gymnastik sektionerna.
Ett stort arbete är också att efter en redan lång tids arbete hitta formerna för ett
gemensamt kansli för alla tre föreningarna (Kropps dam, herr och ungdom)
Verksamheten
Föreningens verksamhet består av handboll och gymnastik. Ledarna för dessa
verksamheter har ett mycket stort ansvar. De är dem de aktiva möter vid merparten av
sina kontakter med föreningen. Till viss del är ledarna föreningen för dem. Det är därför
viktigt att föreningens anställda samt styrelsen ger ledarna rätt förutsättningar samt
värnar om ”Kroppsandan” och sprider arbetsglädje i föreningen.
Herr- och dam juniorer
Herr- och dam juniorerna är medlemmar i ungdomsföreningen men historiskt har de varit
verksamma i herr respektive dam föreningen. I år är damjuniorerna verksamma i
ungdomsföreningen och föreningen bedriver också ett eget A-lag i Div 1.
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Ungdomsföreningen kommer att driva det egna a-laget samt damjuniorerna ekonomiskt
och verksamhetsmässigt under det kommande året. Herrjuniorerna ligger som tidigare
verksamhetsmässigt under Herr föreningen.
Det långsiktiga målet är att hitta en verksamhetsform för dessa lag tillsammans med Herr
och Dam föreningarna. Under året är målet att skapa en organisation för dam och
damjuniorerna.
A-ungdom
För A-ungdom gäller målinriktad verksamhet, även om denna inte skall vara absolut.
Detaljerade mål bör formuleras gemensamt mellan ledare och spelare. Samtliga bör få
möjlighet till match. De bästa bereds möjlighet att träna och spela med juniorerna.
Deltagande i distriktlag samt region- och riksläger skall uppmuntras.
A-ungdoms övergripande mål är att placera sig bland de topp fem i Gbg serien samt nå
steg 4 i USM.
B-ungdom
B-ungdom skall vara första steget mot målinriktad verksamhet och därför skall det finnas
resultatmålsättning för dessa lag. Detaljerade mål kan formuleras gemensamt mellan
ledare och spelare. Träningen skall bedrivas nivåanpassad för individuell utveckling men
det är också viktigt att målsättningen motsvarar lagens potentiella förmåga så att gruppen
som helhet utvecklas. Att behålla eller öka spelarantalet bör efterfrågas.
B-ungdoms övergripande målsättning är att spela i högsta divisionen i Gbg serien (B1),
delta i Gbg serien (B2), vinna Bohuslän-dals serien samt nå steg 4 i USM.
C-ungdom
Verksamheten skall inte vara resultatinriktad utan det skal vara roligt att spela handboll
och stärka sammanhållningen. Stor vikt skall läggas på sportlig, psykisk, social och
kulturell fostran.
För de yngre spelargrupperna är rekrytering en viktig målsättning.
C-ungdom spelar ”Newbody Cup”
Övrigt
Styrelsen önskar också att en gemensam satsning mot en extern cup/tävling görs under
hösten där så många lag som möjligt deltar. Detta för att ge tyng åt föreningen och ta
chansen att strategiskt visa upp vår handbollsverksamhet för en stor ”publik”.
Gymnastiken
Med helt nya förutsättningar för gymnasterna i föreningen finns en stor
utvecklingspotential och detta skall tas tillvara och utveckla verksamheten yterliggare.
Målen för verksamhetsåret är att bedriva bred barn- och ungdomsverksamhet där alla får
möjlighet att delta. Genom rörelseglädje skapa god kamratskap och tillse att nya ledare
rekryteras och håller utbildningsnivån hög.
Junicupen
Junicupen är en av föreningens största inkomstkälla och är oerhört viktig för föreningen.
Utan intäkterna från JC kan inte föreningen verka i sin nuvarande form. Junicupen har en
potential att bli ännu bättre och bli mer attraktiv än den är idag. Under året är målet att
utveckla JC verksamhetsmässigt och strukturmässigt för att kunna konkurrera med övriga
sommarcuper i Sverige. Några av målen är att öka antal lag, ta fram dokument som
underlättar framtida arbete och öka intäkterna.
För att klara av en stark utveckling av Junicupen och för att vi skall vara
konkurrenskraftiga mot andra turneringar krävs att alla ledare är ambassadörer för JC vid
kontakt med andra föreningar och ledare, viktigt att vi alla marknadsför JC vid varje
tillfälle vi får.
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Det krävs också att alla medlemmar, ledare, föräldrar engagerar sig under denna cup.
Styrelsen jobbar med att förbättra organisationen runt detta arrangemang så
förutsättningar finns för ett lyckat arbete med JC.
Utbildning
För att föreningen skall kunna hålla en hög standard på våra funktionärer, ledare, domare
och styrelse ledamöter, måste ambitionsnivån för utbildning ligga högt.
Vi skall jobba aktivt och i nära sammarbete med SISU för att kunna erbjuda fler och mer
ekonomiskt fördelaktiga utbildningar.
Målet är att utbilda funktionärer i alla led från C-ungdom till distriktfunktionär.
Fortsätta utbilda våra ledare i syfte att öka kunskapen om barns och ungdomars
utveckling och behov.
Erbjuda ungdomar från A-ungdom en domarkurs i syfte att lära alla spelare grundreglerna
i handboll samt ta vara på de individer som kan utvecklas att bli domare i seriespel
framöver.
Kansliet skall verka för att planera och genomföra minst två ledarträffar per år där alla
ledare träffas och byter erfarenheter och lär av varandra. Planering och koordinering av
tränings- och tävlingsverksamheten är också ett ämne för ledarträffarna.
Styrelsen bör även de planera in en utbildningshelg för att lära om styrelsearbete samt för
att lära känna varandra.
PR/Sponsring
Viktigt att alla spelare, föräldrar och ledare är med och ökar medvetenheten om
föreningen samt ge omgiviningen en positiv bild av densamma med syfte att underlätta
rekrytering samt viljan att vara med och sponsra föreningen.
Sponsringsaktiviteterna för ungdomsverksamheten är störst vid speciella tillfällen så som
Junicupen, speciella arrangemang och anskaffande av matchställ.
Information/media
I vissa frågor kan föreningen komma att antingen synas eller vara påpassad av och i olika
medier. Information- och media ansvaret ligger på styrelsens ordförande eller av annan
av ordförande utsedd person.
Administration
Under rubriken Administration har styrelsen valt att samla sådant som inte har en
självklar plats under någon av de andra rubrikerna.
Medlemsvård
För att värna om de ökade medlemsantalet i föreningen är det viktigt att vara tydlig med
föreningens kortsiktiga och långsiktiga mål, dessa mål bör ses över och arbetas med för
att utveckla verksamheten åt rätt håll.
Styrelsen har också för avsikt att sprida rekryteringen på flera stadsdelar i Uddevalla
genom tex klasshandbollen som drivs från kansliet.
Ledarna är en oerhört viktig kugge i föreningen och succén med SM finalerna som
avslutsresa är målet att även nästa år kunna bjuda alla ledare på en gemensam resa till
SM finalerna.
Ekonomi
Styrelsen har det övergripande ekonomiska ansvaret för föreningen. Kassören ansvarar
för att aktuella ekonomiska månadsrapporter presenteras vid varje styrelsemöte.
Handboll och Gymnastik, men även särskilda projekt så som tex Junicupen, skall
särbudgeteras och särredovisas. Alla projekt skall från styrelsen ha fått klara direktiv med
målsättning, organisation, budgetramar etc. Samtliga förhandlingar av ekonomisk art skall
inkludera området ekonomi.
En ideell förening skal på lång sikt göra ett nollresultat. Styrelsen ser detta årets sämre
resultat i junicupen som ett år att investera i verksamheten och med det lagt en budget
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som visar ett negativt resultat. Det är viktigt att verksamheten får fortsätta att utvecklas för
att kunna bära frukter i framtiden. Trots det sämre resultat JC genererade, ökad
verksamhet och ökade kostander har styrelsen ändå en ambition att jobba för ett 0
resultat.
Det övergripande målet för föreningen är ett 0 resultat och det egna kapitalet överstiger
500 000:-
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