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Spelglädje & kamratskap
Så många som möjligt så länge som möjligt

INFORMATION
IFRÅN
FÖRENINGEN:

Målsättning för 2013
-

Ro iland startade projekt i verksamhetsplanen
Roliga och lärorika träningar för alla
Utbilda våra ledare ytterligare
Lära känna systerföreningarna och lagen
Renovera Åby IP till en modern anläggning
Få till mera spelytor
Konstgräs

ÅBY IF FAKTA
 90 år
 874 medlemmar (884)
 90 ledare. 4 anställda.
 37 lag
 > 300 tjejer
 2 st 11, 1 st 7, 8 st 5- planer








Lag ifrån 5 års åldern
2 500 på midsommarfirande.
Åby dagen
Omsätter ca 2,9 miljoner
Inget Aktiebolag
Skolorna har fri idrott på IP

Breddföreningarnas breddförening






Andra störst i Norrköping
Fotboll & Gymnastik
A-lagen spelar 2013 i div. 5
Fokusgrupp ungdom 10-14 åringar
Så många som möjligt, så länge som möjligt
- Bredd
- Individen i fokus
 874 medlemmar 2013

Medlem i Nätverk för fotboll
•
•
•
•

De fyra största fotbollsföreningarna i Norrköping
2 500 fotbollspelare, flickor, pojkar, dam och herr
450 ledare
4 000 medlemmar

Breddföreningar med
Samma värdegrund

SAMARBETSOMRÅDEN

Spelare/

Kansli/

Ledare

Styrelse

Anläggning

Marknad

Startat Extra träning för extra intresserade, mkt lyckat
 Tyvärr slutar många med fotboll i 13-15 års åldern. Steget ifrån
ungdom/juniorspelare till våra A-lag blir för stort. ÅBY IF lösning!
 Vår största grupp spelare är 10-14 åringar och det är där som Åby IF kommer
att kraftsamla för framtiden.
 Föräldraledarna har flaggat för att de inte alltid hänger med. ÅBY IF lösning!
 Effekten blir att de som verkligen brinner för fotbollen, som är väldigt
intresserade och vill träna hårt och utvecklas
antingen lägger av med fotbollen, byter sport
eller går till en annan klubb. ÅBY IF lösning!

Vi började i augusti med detta
Samarbete med våra alliansföreningar

Hoppas att alla märker att det händer saker och myllrar
av energi i Åby IF.
Vi satte målen tillsammans i vintras och i våras
Vi har nått långt inom resp. område
Hur långt har vi kommit med
 Klubbhus
 Konstgräs
 Ekonomiska läget 2013?

Ekonomiska läget 2012:
 Vi har något färre medlemmar 2013
 Åby IF omsätter ca 2 900 000 kr
Intäkter 2012:
- Medlemsavgifter
- Kommunen
- Staten
- Egna arrangemang
- Dagbingo
- Sponsorer
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Utgifter 2012:
- Anläggning
- Domare, förbund
- Personal
- Hyror

Det intäkter vi själva kan påverka är medlemsintäkter,
sponsring och egna arrangemang.
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130’

Resultat
2011 9 000 kr
2012 ca 122 000 kr
Tack för hjälpen!!!

Vad gör ÅBY IF med anläggningen m.m. 2013:











Nya toaletter, uppfräschning och renovering omkl.rum m.m.
pågår
Konstgräs =mindre resor till staden, mera träningar i Åby m.m. budgeterat
7 mannaplan bakom läktaren
pågår
Fortsätta fräscha upp klubbhuset funktionellt
pågår
Nyttja hallen i Jursla m.m. till sport aktiviteter tillsammans
Klart
Mer pengar till lagen, mer kamratskap utanför fotbollen
Klart
Få upp lagen på IP (smidigare med kiosker m.m. trevligare på plats) Klart
Mer matchtider även på höst/vinter
Klart
Anställa personal som gör mer admin ifrån lagen
Klart
Mer utbildningar (tillslag, målvakt, m.m. för våra ledare)
Klart

Det rör på sig! 

Mera projekt, mera utbildningar, mer intäkter:
Sven Isebäck, en av föreningens allra största eldsjälar, tar nu klivet
över till anställning och att jobba deltid hos Åby IF. Förutom
ledare i F 13 & F15 och medlem i fotbollsgruppen:
 Föreningsutveckling
 Försäljning av sponsorpaket
 Projektleda våra anläggningsprojekt
 Vara en del av Åby IFs del av Nätverk För Fotboll
 Tränare för herr seniorlaget
370 matcher, ledare i tre lag
Eldsjäl som brinner för ÅBY IF

Konstgräs + 7 manna plan bakom läktaren:
 Vi vill göra en stor 9 manna/ 11 plan på nuvarande grus.
 Där kan vi träna stora delar av året (inte minst under normalt geggig
höst), med 2-3 lag samtidigt.
 Göra fler egna vår/höst/vinter cuper
 Minska slitaget A-planen m.m.
(konstgräs ger 5x så mycket nyttjande)
 Minska resor för ledare, spelare och
föräldrar. Minska miljöpåverkan.
 Samla alla på IP i större utsträckning
 Kostnad ca 2 000 000 kr + anläggning
Vi kommer spara > 250 000 kr/år bara i
resor till stan för föräldrar och ledare

Säljinsatser 2012 var kalas, men det räcker inte…
Åby IF skulle behöva göra ännu mera aktiviteter, men samtidigt kommer
Feedbacken ifrån en del ledare och föräldragrupper var att vi skulle göra
om systemet, det tar mycket tid och energi.
Det föreslogs att Åby IF ska lägga in lagbudgeten i medlemsavgiften & göra
terminsavgifter istället, med klara fördelar:
 Minska admin
 Bara två centrala inbetalningar
 Säkrare intäkter
Mindre belastning på lagen, Ingen behöver sälja någonting.

Klubbat på årsmötet den 19 september för 2013
Vi anammar de förslag som många av er kommit med och tar efter andra
sporter och klubbar som arbetar med terminsavgifter.

Föreningsavgifter ÅBY IF:
 Födda 07-09 (även gymnastik)
 Födda 05-06
 Födda 04
 Födda 03 - Senior
 Stödjande medlem

31 jan 2013
500 kr
700 kr
900 kr
1 100 kr
150 kr och uppåt

31 maj 2013
700 kr
900 kr
1 100 kr

Familjeavgift max per familj kommer att sättas (se laget.se)

Fotboll är billigt
20 – 30 kr per
tillfälle

Alla får en lägre kostnad jämfört med 2012, med hänsyn…

Mera pengar till lagen & medlemsförmåner:
Mera pengar till lagen, en balanser grund till en del av normalbehov av cuper,
sammandrag m.m. Alla Åby IF spelare ska kunna åka, inga småsummor ska
behöva skramlas in var och varannan vecka. Bygger på att alla betalar sina
avgifter och föreningsekonomin.
Ålder
 Födda 07-09
 Födda 05-06
 Födda 04
 Födda 01-99
 Födda 15-senior

Summa:
1 000 kr/grupp
4 000 kr/grupp
6 000 kr/grupp
10 000 kr/grupp
10 000 kr/grupp

Ungefärligt behov:
Ett sammandrag
2-4 sammandrag/cup
1 större dagscup + sammandrag
Del av Bullerby/Gothia/Forward
Aktivitet, skor, resa

Förmånligt att vara medlem:
 Förmånliga erbjudanden till medlemmar, ICA, Stadium, resor, rabatter m.m.
 Fri entré på A-matcher

Ca 120 000 kr tillbaka till lagen
max 400 kr/spelare

Mindre administration:
Ingen behöver sälja någonting:
Inget tvång, krav eller basbehov för att tvinga sälja något finns för att vara med
och stötta föreningsverksamheten.

Räcker terminsavgifterna då?
 Om alla hjälper till med att regga ICA kort
Mål 500 ST kort (430 nu)
kolla Laget.se på framsidan, gå in och regga enkelt
 Reggar sina och släktingarnas Stadium kort

Betalar sina avgifter

> 500 000 kr om året
att göra iordning Åby IP

Stadium:
3 % föreningsbonus, utan kost för medlemmen.
Ex:
200 familjer x 5 000 kr x 3 % = 45 000 kr/ år
1000 medlemmar (släkt/vänner) x 2 500 kr x 3 % = 75 000 kr/år
På 3 år är det 140 – 225 000 kr

Extra pengar till cuper m.m. då?:
ÅBY IF kommer fortsätta erbjuda unika lösningar för intäkter.
- Lotteri
- Konstgräs 100/250 kr
- Special erbjudanden på t.ex. Idrottsrabatten
- Sponsringspaket

Allt extra är helt frivilligt, på lag och individnivå.
All extra försäljning – admin/risk till Åby IF tillfaller spelaren eller
laget.
Sälj lotter, sponsring och gör fotbollen ”gratis” eller spara snabbt
ihop till överskjutande på en större cup, kläder m.m.

80 % till laget 20 % till Åby IF

Exempel:
Ett lag vill sälja lotter i Åby IF lotteriet. 40 spelare säljer 5 + 5 lotter.
Effekt: ca 21 000 kr till lagkassan eller minskar kostnaden ca 550 kr

Ett lag vill köpa Idrottrabatten för att minska kost/samla till cup
20 spelare tar 15 häften var a’ 60 kr = 900 kr
Sedan säljer man 5 för 150 kr = 800 kr tillbaka
De sista 10 handlar man själv för och får 10 % på varje köp 150 – 200 kr
Effekt: ca 1 500 – 2 000 kr till en cup eller nästan gratis fotboll
Ett lag säljer dräkter godkända av föreningen/skyltsponsring för 2 x 10 000 kr
Ger sponsorn rätt att synas på IP = attraktivt
Effekt: 16 000 kr till laget för en cup eller avdrag på 800 kr/spelare

Lagsidan/facebook
 Hittar alla in på laget.se?
- Matcher för hela året
- Nyheter/Cuper m.m.
 Laget.se inbjudan, snabba svar även om du är osäker,
skriv det istället då. Det går att ändra svaret tills sista
stunden.
- Vi centralt/ledare vill slippa behöva ringa, maila
påminnelser. Tack.
 Möjligt om alla har koll på kalendern på laget.se

Föreningspolicy, ÅBY IF andan
 Viktigt att ledare har koll på föreningens policy om
antal anmälda lag, använda spelare mellan lagen
sommarträningar, m.m.
 Inte hittar på egna lösningar i lagen, frågar vid
tveksamhet om hur göra eller vad som förväntas.
 Ser helheten med verksamhet och de utmaningar
som kommer när spelarna blir 13-14 år. Föreningen
jobbar på lång sikt.

Tack för ikväll
Vi i styrelsen tycker att det är roligt att se
hur kul tjejerna/killarna har tillsammans.

Det bygger vi vidare på 2013 

