VERKSAMHETSPLAN ÅBY IF 2012
Fotboll
Totalt 37 lag i fotbollsverksamheten fördelade på nedanstående sätt:

11 manna
 Herrar

Div 4

klass 1

 Damer

Div 4

div 5

 Junior

Östra (93/94/95/96/97)

 Pojkar

16 (-96/97)

14 (-98)

 Pojkar

P-13 (-99)

P-13 (-00)

 Flickor

F-14 (-98)

F-13 (-99/00)

 Pojkar

P-12 (-00) 2 lag

P-11 (-01) 2 lag

P-10 (-02) 2 lag

 Flickor

F-12 (-00)

F-11 (–01)

F-10 (-02)

 Pojkar

P-9 (-03) 3 lag

P-8 (-04) 3 lag

 Flickor

F-9 (-03)

F-8 (-04/05)

9 manna

7 manna

5 manna

Endast träningsspel och lek 5 manna
 Pojkar

P-7 (-05)

 Flickor

F-6 (-06/07) 2 lag

2 lag

P-6 (-06) 2 lag

P-5 (-07) 2 lag

Vuxengrupp
 Herrar träning och lite matcher på motionsnivå.

DM Utomhus
DM inomhus

Herr
P-17

Dam
P-15

Junior
P-14

P-16
F-17

Gymnastik
4 grupper fördelade på 3 st barngrupper och 1 st ungdomsgymnastik.
All gymnastik bedrivs i Sandtorpsskolan.

Innebandy
Herrar på motionsnivå.

P-15
F-14

F-14

VERKSAMHETSPLAN ÅBY IF 2012
ÅBY IF har startat ett arbete med att ta fram en tydlig blå tråd ifrån ungdoms -upp till senior
verksamheten. 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. Vi har därför utökat antalet medlemmar i styrelsen och startat upp
flera verksamsamhetsgrupper (ex. fotboll, byggnation, marknad, kiosk, arrangemang) med tydliga mål.
De mål som vi har för 2012 är:
Medlemmar:
 Att fortsätta vara en stor, stabil och trygg förening, genom att öka antalet medlemmar.
 Starta upp grupp i fotboll för pojkar och flickor födda 2007.
 Brev till alla pojkar och flickor födda 2005 om att starta i vår verksamhet.
 Fortsätta få fler att arbeta i föreningen, både föräldrar, ledare och styrelsegrupper, som kommer
att fortsätta utveckla föreningen inför framtiden.
 Utveckla en ungdomsfond som skall hjälpa medlemmar vid vissa tillfällen.
Arrangemang:
 Jubeliumsaktiviter med anledning av 90 årsfirandet.
 Arrangera barnruset i samband med Åby-dagen i centrum den 26/5.
 Arrangera Landslagets Fotbollsskola 13-17/8 för pojkar och flickor födda 2000 - 2006.
 Arrangera ÅBY IF-DAGEN på Åby IP den 25/8.
 Åbycupen i Hultdalsskolan för P-98, P-99, P-00,P-01, F-98/99, F-00/01
 Delta i Cimax alliansens dagbingo på Repslagaregatan i Norrköping.
 Arrangera Midsommarfirande den 22/6 på Åby IP.
Byggnation:
 Underhålla, utveckla och sköta driften av Åby IP, Humpen och Gaddensvall.
 Få till en konstgräsplan på Åby IP, en 9 mannaplan på nuvarande grusplan.
 Arbeta mot att få till en ny klubblokal och nya omklädningsrum.
 Ordna konstbevattning av A-plan.
 Ordna en ny fotbollsyta bakom läktaren.
 Ordna en bättre belysning på våra planer.
Marknad:
 Skapa en tydlig profilering för ÅBY IF (blå tråd), som genomsyrar allt vi gör.
 Stärka Ekonomin så att visionerna kan genomföras. Detta genom ökade sponsorintäkter men
även genom att varje lag får vara med och hjälpa till för att vi ska nå våra mål.
 Utveckla en ny hemsida som sedan blir den officiella, men tillsvidare använda Laget.se som
interninformation för lagen.
Utbildning/utveckling fotboll:
 Förenkla admistrationen och vardagen för ledarna, genom att bl.a. starta upp föräldragrupper.
 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.
 Certifiera förening som Värdefull förening i samarbete med SISU, ÖFF och Norrköpings Kommun.
 Följa Policyn och omarbeta densamma hela tiden efter utvecklingen i föreningen.
 Fortsätta med visionen för fotboll i Norrköping genom att samarbeta med IFK Norrköping, både på
herr och damsidan, tillsammans med alliansföreningarna Lindö FF, Eneby BK och Smedby AIS.

