VERKSAMHETSPLAN ÅBY IF 2015
Fotboll
Totalt 41 lag i fotbollsverksamheten fördelade på nedanstående sätt:
11 manna
 Herrar

Division 5

klass 1

 Damer

Division 3

Division 4

 Pojkar

16 (-98/99/00) lag 1

16 (98/99/00 ) lag 2

 Pojkar
 Flickor

14 (-01)
F-15 (-00/01)

9 manna
 Pojkar

P-13 (-02)

 Flickor

F-14 (-02)

7 manna
 Pojkar

P-12 (-03) 3 lag

P-11 (-04) 3 lag

P-10 (-05) 2 lag

 Flickor

F-12 (-03)

F-11 (–04)

F-10 (-05)

 Pojkar

P-9 (-06) 3 lag

P-8 (-07) 3 lag

 Flickor

F-9 (-06) 2 lag

F-8 (-07)

5 manna

Endast träningsspel och lek 5 manna
 Pojkar

P-7 (-08)

 Flickor

F-7 (-08)

2 lag

P-6 (-09) 3 lag

P-5 (-10) 2 lag

F-6 (-09)

F-5 (-10)

Vuxengrupp
 Herrar/ledare träning och lite matcher på motionsnivå.

DM Utomhus
inomhus

Herr

Dam

P-16
P-16

P-15
F-17

P-14
P-14

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

F-15
F-15

VERKSAMHETSPLAN ÅBY IF 2015
ÅBY IF har under 2014 slutfört första fasen av uppförandet av en attraktivare och mer modern anläggning.
Föreningen har också jobbat igenom och presenterat en uppdaterad Policy och fortsatt med kompetensutveckling av ledare
och personal samt uppdatering av föreningspolicy och värdegrund. 2015 så kommer vi bygga vidare på en satsning på att
utveckla fotbollen och föreningen.
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. Föreningen har sedan tidigare utökat antalet medlemmar i
styrelsen och startat upp flera verksamsamhetsgrupper (ex. fotboll, byggnation, marknad, arrangemang) med tydliga mål.

De mål som vi har för 2015 är:
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 2010.
 Brev till alla pojkar och flickor födda 2008 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.
Arrangemang:
 Åby IF Cup april 2015. En större Cup 2015 med ännu fler lag.
 Arrangera barnruset i samband med Åby-dagen i centrum den 23/5.
 Arrangera Midsommarfirande på Åby IP.
 Arrangera Landslagets Fotbollsskola 3-7/8 för pojkar och flickor födda 2003 - 2009.
 Arrangera ÅBY IF-DAGEN på Åby IP den 22/8.
 Delta i Cimax alliansens dagbingo på Repslagaregatan i Norrköping.
 Arrangera Walk Of Hope i September
Byggnation (utifrån budget och intäkter):
 Investera i mötesrum i klubbhuset, separat ingång.
 Underhålla, utveckla och sköta driften av Åby IP, Humpen och Gaddensvall.
 Göra iordning flyttbar träläktare vid stora konstgräsplanen.
 Göra en kiosklucka till i Kiosken
 Ordna en ny energisnålare belysning på Rinken.
 Iordningställa sista delen av klubbhuset för personal och föreningsaktiviteter.
 Göra iordning ett samlings/trivselrum för ungdomar, runt vår Sportis satsning
 Anlägga den multisportanläggning (23x15 m) som vi fått riktat stöd för.
 Verka mot en start av utegym/lekplats – medlemsdriven.
Utbildning/utveckling fotboll:
 Lansera och genomföra Åby IFs nya fotbollsstrategi för att få fler ungdomar att vara kvar länge i idrotten.
 Erbjuda mer träningar för att nå och utveckla individen.
 Fortsätta förenkla adminsitrationen och vardagen för ledarna, 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 Nff (Nätverk för fotboll) 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.

Ungdomsrådet/Domarutbildning:

Ungdomsrådets aktiviteter som de kommer att genomföra 2015.









Engagera de i ungdomsrådet som funktionärer i Åby IF cup
Champions Leauge Kväll och se Finalen på TV i klubbstugan och projektor med duk på altanen
Övernattning med tält och lite aktiviteter runt detta
Koppling mot ÖFF´s ungdomsstyrelse, eventuella möten och resor till dessa
Koppling mot ÖFF´s satsning på kvinnligt ledarskap för tjejerna i ungdomsrådet/tjejdomarna eventuella möten och
resor till dessa
Se en landskamp tillsammans Nya 5-manna domare kommer vi väl troligen köra samma som förra året
De som utbildandes och dömde förra året: 7-manna fortbildning inför Åby IF cup 5/7-manna
Fortbildning 9/11 mannadomare i ÖFF´s eller NFDK regi.

Samhällsinsats:
Åby IF vill verka för en samhällsinsats och har startat en Sportis och Flyktis satsning:
 Verka för samtal med skolorna för att erbjuda Sportis för främst åk 4-6 och högstadiet på Åby IP.
 Erbjuda projekt med Sportis för lågstadiet.
 Arrangera förmiddagar på Åby IP och i nya Åby Hallen där vi erbjuder nyanlända fotbollsaktiviteter en till två gånger i
veckan utifrån stöd och behov.
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 Nff kollegor.

Budget 2015
Omsättning
Utgifter
Övriga kost
Personal
Resultat

4 221 000 kr
2 776 000 kr
1 390 000 kr
1 280 000 kr
50 000 kr

(3 534 000 kr)
(2 303 000 kr)
(1 117 000 kr)
(963 000 kr)
(146 000 kr)

