Välkomna

Syftet med kvällen:
Är att ge er ledare och deltagare i föräldragrupper
information om vart ÅBY IF är på väg (verksamhetsplanen
2012) för att kunna förenkla vardagen och göra att alla
springer åt samma håll.
”Blå tråden”
Hur vi tillsammans når den

Verksamhetsplan 2012 som klubbades:
ÅBY IFs styrelse 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.

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, F98/99, 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.

Vad tycker ni om målen?
Känns de relevanta?

Håller ni med?
Hur ska vi nå dem?
Resultat 2011

9 000 kr

Action direkt ifrån styrelsen. Den är utökad
och indelad:
VU snabba löpande beslut
Ordförande
Kassör

Richard Claesson
Jeanette Engström
Håkan Friden

Styrelsen
Richard Claesson
Jeanette Engström
Per Ramstedt
Max-Ove Ringstrand
Viktoria Dahl
Anna Olsson
Petter Karlsson
Lisa Emanuelsson
Fredrik Hägerstrand

Fotboll/Ledare

Marknad/IT/Profilering













Petter Karlsson
Lisa Emanuelsson
Sven Isebäck
Manne Söderberg
Tomas Filipsson

Bygg





Fredrik Hägerstrand
Peter Ekvall
Cecilia Uneram
Anders Björk

Richard Claesson
Mikael Johansson
Mattias Hess
Jessica Carinci
Fredrik Ohlin

Arrangemang/Event






Anna Olsson
Patrik Nilsson
Kricka Jämtner
Helen Ekvall
Ingemar Olsson

Anläggning/Underhåll

Kiosk/Matcharrangemang

 Per Ramstedt
 Max-Ove Ringstrand

 Viktoria Dahl
 Anders Pettersson
 Charlotte Dahl

Vi har haft avstampsmöte för 2012 och satt igång grupperna

Ekonomiska förutsättningar för att nå mål:
 Resultatet 2010 blev 41 000 kr
 Resultatet 2011 blev 9 000 kr
 Vi behöver öka verksamhetens intäkter 2012, trots att:
- Vi är i år färre medlemmar
- Bingolottointäkterna minskar radikalt
- Stor konkurrens med andra klubbar/idrotter
- Kommunen inte vill stötta mera
- Vi får inte samma kickback i år av Stadium
 Vi vill ta tillvara på de önskemål som ledarna har signalerat om att
kunna fokusera ännu mer på fotbollen, inte att sälja strumpor m.m.
 Tydligare kunna stötta lagen, så alla kan åka på Cuper m.m.
 Erbjuda tränarna/ledarna stöttning av en fotbollsgrupp.

Hur får vi detta att gå ihop……?

Målen och budget är klara:
 Mycket att göra och fixa till som kostar pengar
 Därför har vi i år infört något som andra fotbollsklubbar har
- Träningsavgifter istället för Bingolottopeng
- Ingen behöver sälja/köpa bingolotter framöver
- Hålla i pengarna, söka stöd m.m. istället
 Det här täcker våra ekonomiska behov för verksamheten 2012

Men räcker det till konstgräsplaner, bevattning, mera
träningstider m.m.?

Nej, här måste vi hjälpas åt:
 ÅBY IF har 1/10 av sponsorintäkter av t.ex. Lindö
- 1/7 av Smedby m.m.
 Vi gör inga gemensamma aktiviteter för klubben, bara egna lagen
 Men vi har många medlemmar som har hjärta för ÅBY IF
 Lösningen är att alla lag får en ekonomisk budget, En summa per
spelare som laget drar in till föreningen
- 5 år
0 kr
- 6 år
250 kr
- 7-9 år
800 kr
- 10 >
900 kr
 Ex. F01 med 14 spelare har 14x 900 kr
= 12 600 kr till ÅBY IF

Budget 2012 övrig verksamhet:
 När vi tillsammans hjälps åt med detta så kommer det att generera
MINST 305 000 kr till ÅBY IF.
 Mer än hälften kommer direkt att gå tillbaka till lagen.
- Varje lag som håller budget får en summa till Cuper m.m.
- Får direkt 20 % på sin försäljning
- Subventionerade dräkter
- Stöd av fotbollsgruppen
- m.m.
 Totalt ca 155 000 kr tillbaka till lagen
 När man sålt mer än sin budget utgår
33 % direkt till laget
 150 000 ger det till ÅBY IF

Konstgräs kostar ca 2 000 000 kr:
 Vi vill göra en 9-manna konstgräs plan på nuvarande gruset.
- Där kan vi träna stora delar av året.
- Minska slitaget på Humpen, A-planen m.m.
- Kostnad ca 2 000 000 kr
 150 000 kr räcker inte så långt…
 Marknad sätter upp en budget på sponsring
- > 150 000 kr
- Samtal med Stadium m.fl. om kickback
- m.m.
 Kan göra att vi får in 350 – 500 000 kr
- kanske mer med er hjälp
 Med en finansiär så kan vi då låna och sätta
igång

Vad ska vi sälja då för att få in kapital:
 Bingolotto, Newbody, korvar m.m. ger för dålig avkastning.
 Vi satsar istället på egna ÅBY IF lösningar:
1. ÅBY IF Lotteriet, 75 % kvar till ÅBY IF (2 500 kr/vecka)
- 5 lotter per spelare och år ger hela 150 000 kr netto
- ÅBY IF sätter igång det centralt ca 2 ggr per år
2. Konstgräsfonden 100 % kvar till ÅBY IF.
- 2 andelar a’ 250 kr per spelare ger hela 200 000 kr netto
- släkt, vänner, m.m. blir fadder till en del av vår nya plan
3. Sponsor/dress paket för lagdressar.
- Ger ca 60 – 100 000 kr/år netto
4. Ekologipaket. - Kickstart i höst, kan ge flera hundratusen kr.

Alla kan vara med. Tjäna pengar till ÅBY IF och lagen

Exempel träningsoveraller:
Dräktsponsring exempel
F02 Säljer sin dress för t.ex

ex tryck Antal spelare Budget/spelare Total budget
15

900 kr

2 800 kr

4 800 kr

14 000 kr
2 000 kr

Laget subventionerar sina
dressar
Laget vill tjäna extra pengar

320 kr /dress
Andelar

Styckpris

Intakt totalt

Laget säljer sedan konstgräs

45

250

11 250 kr

Lotteri

90

75

6 750 kr

Får tillbaka ytterligare
Laget subventionerar sina
dressar

13 500 kr

18 000 kr

Totalt

5 940 kr

10 440 kr

715 kr /dress

Hur, vi ledare skulle fokusera mer på fotboll?:
 Här gör vi också om andra föreningar och flera av våra lag redan
gjort… Starta en föräldragrupp i varje lag.
 Föräldragruppens uppgift är att:
- Följa ÅBY IFs policy
- Avlasta ledarna ifrån icke fotbollsrelaterade frågor
- Vara med och stötta sitt barn, lag och ÅBY IF
- Sätta sig in i erbjudandena ifrån föreningen
och sedan säkerställa genomförandet.
- Hantera ekonomin kring detta.
 Vi har flera riktigt duktiga föräldragrupper
som visat att det går enkelt, är trevligt och
lönsamt att samarbeta med smarta idéer.

Ledardressar 2012:
 Vi investerar i dyrare dressar till er ledare i år > 700 kr
 För att inte dränera konstgräs kassan, m.m.
så tar vi 200 kr/dress
 Dressen följer med ”jobbet” slutar man tidigt så
lämnar man tillbaka dressen eller köper loss den
 För att vi ska uppträda enhetligt så gäller denna dress
vid träningar, matcher m.m. Den gamla får inte användas
officiellt längre.
 Shorts med låsbara fickor finns att komplettera med

Alltså, starta omedelbart en föräldragrupp:
 Finns färdiga stadgar vad gruppens syfte är (ligger på laget.se)
 Det är lagom med positivt jobb, 3-5 stycken som rullar runt räcker
utmärkt
 Anordna ett möte:
- Fråga efter frivilliga, eller gå bokstavsvis
- Berätta om lagets budget ex. 25 x 900 kr = 22 500 kr och vad detta
kommer att gå till
- Fundera på er egen budget för laget 2012, cuper m.m.
- Räkna fram hur mycket ni tillsammans behöver sälja för att nå den
- Sätt igång
 Finns etablerade föräldragrupper som kan vara med och stötta på
första mötet och föräldragruppens möte, t.ex. Jenny C F-01, P-05

Kontaktperson, ytterst ansvarig för laget?:
 7 av 10 lag har idag en utsedd ansvarig tränare/ledare
 ÅBY IF behöver få detta klart ifrån även de sista lagen
 Denne ledare är ytterst ansvarig för laget och:
- Ser till att laget representeras vid möten
- Håller kontakten och ger feedback till föreningen
- Återkopplar på frågor m.m.
- Ser till att planera in träningskvot, m.m.
 Det går utmärkt att fortsätta fördela arbete
men föreningen måste ha EN ansvarig
i varje lag.
Utse detta och meddela Fride’n senast 15/4

Frågor?:
Ska vi hjälpas åt att skaffa bättre träningsförutsättningar m.m. för oss själva, barnen och
spelarna!?

Och slutligen:
Tack för att DU finns och gör ett fantastiskt
jobb tillsammans med ÅBY IF!!!
Alla ni ledare är guld värda, med blå tråden
ska vi göra allt ännu bättre, utvecklande och
roligare.
Tack ifrån alla oss i styrelsen!

