Verksamhetsplan 2020
2019 var ett mycket bra fotbollsår för våra lag med många positiva härliga upplevelser för spelare, ledare,
föräldrar, syskon. Glädjen, kvalitén på träningarna och inte minst effekten av Ambitionsgruppen gav även
resultatmässigt ett år som är bland det bästa i Åby IFs historia.
Bland annat kan nämnas att P15 vann DM guld i Futsal, F15 vann silver i Futsal, P15 kom SM 3a i Futsal, brons i
utomhus DM, brons i Forward Cup, vann silver i P15 Östgöta Elit (svår) och vann ett silver i Rosvalla Cup efter
final mot AIK. Vi har haft flera spelare i ÖFF laget, två som fick åka till Halmstad.
Tre av våra spelare har fått erbjudande att börja i IFK Norrköpings akademilag (U15), vilket visar att vår
fotbollsutbildning håller högsta kvalité och att våra spelare har en härlig attityd och målsättning.
Något som gläder oss extra är att våra vägval med motion och ambition samt tydliga satsning på att ungdomar
ska kunna fortsätta spela länge har gjort att vi har rekordmånga tonåringar kvar som spelar i Åby IF. Både i
representationslag men även motionslag. Åby IF tror vår modell med att vara en tydlig fotbollsförening och
erbjuda kvalité’, ordning och reda är ett fortsatt framgångsrecept och bygger vidare på det.
Gemenskapen där vi åker tillsammans till Forward Cup är fantastisk. Där lär spelare och ledare att känna
varandra utanför lagen och hejar på varandra.
Under 2019 gjorde föreningen fortsatt stora investeringar på vår anläggning för att kunna möta framtidens
efterfrågan för motion och hälsa och de nya nationella spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11
mot 11. Under året har också utbildningsinsatser fortsatt med kompetensutveckling av spelare, ledare och
personal och värdegrund.
2020 kommer vi bygga vidare enligt kommande verksamhetsplan – i den är det mycket planerade saker för att
utveckla föreningen och för att möta önskemål och händelser runtomkring oss. 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 barn, ungdomar och spelare. Målet är att förenkla för såväl förening som spelare,
ledare att göra ÅBY IF till en ännu mer attraktiv förening att träna i - och för.
Allting med reservation för Covid-19 och dess påverkan, men detta är vår målsättning.
Styrelsen har flera verksamsamhetsgrupper (ex. fotboll, byggnation, marknad, arrangemang) med tydliga mål
för 2020:
Medlemmar –
Att fortsätta vara en stor, stabil och trygg förening med tydlig inriktning på fotboll och gymnastik.
Starta upp ny Bollek grupp i fotboll för pojkar och flickor födda 2015.
Brev till alla flickor och pojkar födda 2013 & 2012 om att prova på 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. Detta
genom att öka medvetenheten om föreningen och ställa tydligare krav på medlem och anhöriga.
Fortsätta bjuda in till föreningsträffar ”Hej och välkommen till Åby IF” för nya medlemmar,
vårdnadshavare, ledare, spelare.
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Arrangemang (några av dem) –
Åby IF Cup April – Maj 2020. En större vår Cup innan seriespelet börjar. En av våra
viktigaste interna intäkter. Tveksamt med Covid-19
Arrangera Midsommarfirande på Åby IP. Tveksamt med Covid-19
Arrangera cup för våra ungdomslag i åldrarna 11 - 17 år till Forward Cup med boende, resa mm.
Arrangera Landslagets Fotbollsskola i augusti för pojkar och flickor födda 2008 - 2014.
Arrangera ÅBY IF-DAGEN på Åby IP den 24/8.
Verka för att samarbeta med IFK Norrköping om en cup.
Delta i Cimax alliansens dagbingo på Repslagaregatan i Norrköping.
Fotboll – Utbildning/Utveckling - Domare
Åby IF-Fotboll övergripande mål 2020 bygger på
”Så många fotbollsintresserade som möjligt så länge som möjligt”.
SÅ MÅNGA FOTBOLLSINTRESSERADE SOM MÖJLIGT
Målen är att:
fortsätta arbeta efter Motion (Lust) och Ambition för att behålla fotbollsintresset längre.
det totala antalet spelare i föreningen ska öka med 5 % mot föregående år.
se och jobba vidare med spelarutbildning/utveckling (Individen i Centrum). Där spelare i hela
verksamheten ska känna sig sedda, kompetenta, få vara med och påverka sin utbildning/utveckling.
Det kommer resultera i att vi får fler motiverade, modiga och kreativa spelare som vill spela fotboll
längre.
spelarna från P/F 10 - 19 år ska ha 66% träningsnärvaro med sina lag för att vara uttagningsbara till
matchspel.
antalet spelare som provar på vår i Bollek (P/F 5 – 6 år) ska öka med 5 % mot föregående år.
erbjuda extra träningar på dagtid en gång/veckan utöver de två ordinarie lagträningarna under
perioden maj-mitten av juni & mitten av aug- mitten av oktober för våra spelare i åldrarna P/F 10 - 12
år. Vi vill att minst 20% i denna åldersgrupp väljer att komma på denna träning som leds av
föreningsanställda ledare.
spelare från våra ungdomslag ska spela i något representationslag vid 20 års ålder och då helst i Åby
IF.
få ledare att se sig mer som föreningsledare istället för det enskilda lagets ledare.
alla nya ledare ska ha genomgått föreningens ”Hej och välkommen som ny ledare till Åby IF”
en ledare per träningsgrupp i åldersgrupperna P/F 8–12 år skall ha genomgått SvFF:s tränarutbildning
C – Första Steget.
en ledare per träningsgrupp i åldersgrupperna P/F 13–19 år skall ha genomgått SvFF:s tränarutbildning
B Ungdom.
erbjuda utbildningar till alla ledare i föreningen och öka antalet studietimmar i samarbete med SISU.
introducera den nya spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 för föreningens spelare och
ledare.
öka antalet ledare – aktivitetsledare som organisationsledare som är kvinnor med 50 % mot
föregående år.
erbjuda fortsatt futsal träning en gång/vecka under lågsäsong (oktober – februari) för åldersgrupperna
10 - 19 år.
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SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT
Målet är att:
fortsätta träna många lag samtidigt för att lära känna varandra, stärka föreningskänslan, bidrar till
kompetensutveckling.
under året ska alla lag i föreningen bjuda in laget under till en gemensam aktivitet som inte är fotboll.
fortsätta förenkla administrationen och vardagen för ledarna, fotbollsansvariga, styrelsen och anställd
personal:
- Genom att erbjuda tydliga träningar för samma åldrar och kön.
- Genom tränar – ledarmöten när laget tränar där föreningsanställda eller andra lags tränare-ledare
sköter träningen för laget.
- Genom att dela upp det nödvändiga ledarskapet i tre kategorier: Blå (Huvudledare), Grön och Röd.
- Genom att bl.a. starta upp föräldragrupper.
föreningens Policy - och omarbeta densamma hela tiden efter utvecklingen i föreningen.
fortsätta med visionen genom att samarbeta tätt och nära med alliansföreningen IFK Norrköping.
stärka samverkan med Östergötlands Fotbollsförbund och SISU-Idrottsutbildarna.
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.
fortsätta aktivt att arbetet med ”Respekt i Fotboll” gällande verbala eller fysiska angrepp på spelare
eller domare.
nyrekrytera 3 – 5 mot 5 domare som kommer erbjudas utbildning under året.
de som utbildades och dömde förra året kommer erbjudas fortbildning inför Åby IF cup 5/7 mot 7.
fortsätta arbetet och genomföra Åby IF:s fotbollsstrategi för att få fler barn och ungdomar att vara
kvar längre i idrotten.
Arbeta tillsammans med ÖFF och övriga föreningar i Östergötland med att delta i ”Fun and Play
(16 - 19 år) och ”Utmaningen” (20 år och uppåt) som är förbundets nya satsning inom
motionsfotbollen. Inte lika många matcher som ordinarie seriespelet som ÖFF arrangerar.
Bjuda in nya barn och ungdomar i Åby, Jursla, Loddby Kvillinge, Simonstorp till ”Prova på
träningar”
85 % av det totala antalet spelare i åldersgrupperna P/F 8 – 19 år ska fortsätta spela fotboll i Åby IF
eller utöva annan idrott till nästkommande verksamhetsår.
Ungdomsrådet –
Åby IF vill skapa en samarbetsyta för föreningens ungdomar, där de har möjlighet att organisera sig för sin egen
och lagkompisarnas bästa. Tanken är att gruppen ska arbeta efter demokratiska metoder och värderingar.
Ungdomsrådet får en egen budget att använda på aktiviteter under 2020.
Skapa delaktighet i föreningen
Lagövergripande ungdomsaktiviteter.
Byggnation/anläggning (utifrån budget och intäkter) –
Underhålla, utveckla och sköta driften av Åby IP, Humpen och Gaddensvall.
Aktivt fortsätta verka för att göra en växling av våra ytor på Humpen till nya konstgräsplaner på Åby IP
utifrån styrelsens planer. Samma modell som Lindö, Smedby, Eneby och Svärtinge.
Investera i Fiber och ett nätverk, för att bl.a. Kunna nytta vårt larm & Kameraövervakning bättre, samt
kunna investera i en kamera som kan filma och streama våra hemmamatcher och träningar.
Göra en rätt omfattande investering på Humpen för att möta önskemålet om mer träningstider och
ytor från våra lag. Vi har ett mer 11 mot 11 lag i år, så det behövs.
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Undersöka förutsättningar för att anlägga baracker med boendeplatser för att kunna hyra ut till
träningsläger och eventuellt i framtiden till andra boende krävande behov.

CSR (Corporate Social Responsibility) Samhällsinsats Åby IF ska verka för en positiv samhällsinsats och utöka satsningen på Sportis:
Verka för samtal med skolorna för att erbjuda Sportis för främst åk 4 - 6 och högstadiet på Åby IP.
Arrangera aktiviteter i och på Åby IP och i nya Åby Arena/Hultdalskolan/Fritidsgård där vi erbjuder
prova på fotbollsaktiviteter. Detta sker med avlönad och långsiktig personal.
Verka för att vara föredömen, stöttande och drivande för att Åby IF ska vara en viktig del av
integration Norrköping. Aktiviteter och omfattning anpassas efter kommunens riktlinjer och stöd.
Ställa upp på de motkrav som parter som stöttar Åby IF har. Möten, rapportering, ansökningar, träffar,
referenser, utbildningar, planering och målsättning. Allt i balans efter nivå på stöttning.
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 får avskrivet föreningens lån på anläggningen, med samma modell som våra
andra fotbollsföreningar i Norrköping fått.
Då föreningen och anläggningsbolaget numera är så stora med en betydande omsättning kommer
styrelsen fortsätta att ta hjälp av en extern och arvoderad revisor för att säkerställa ekonomi och
kvalitet.
I Verksamhetsplanen 2020 finns det flera delar som är ytterst kritiska för Åby IF och framtiden, dessa delar får
inte falla på ideell kraft eller energi. Om inte ideella krafter kan/vill/orkar driva dessa, så förbehåller sig
styrelsen rätten att arvodera tjänster för att nå och förbereda för viktiga och långsiktiga resultat.

Budget 2020
Styrelsen kommer fortsätta verka för en ekonomi i balans och att återföra medel in i satsningar som är till för
föreningens och medlemmarnas bästa.
Det är ett stort frågetecken kring hur mycket Covid-19 och skeendet utifrån detta kommer påverka Åby IF, men
vi ska göra vårt allra yttersta för att erbjuda alla medlemmar en rolig fotboll och hög kvalitet. Bara en missad
cup, kiosker kring våren m.m. kommer innebära ca 100 000 kr i minskade intäkter. Styrelsen kommer försöka
erhålla stöd utifrån så mycket som går, men ser sig nödgade att redan nu ta in 100 kr extra per aktiv medlem.
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Fotboll
Totalt 49 lag i fotbollsverksamheten fördelade på nedanstående sätt:
11 mot 11
Herrar

Division 4

Utvecklingsserien Elit

Pojkar

16 - 19 (-01/02/03/04/05)

Pojkar

15 (-05/06)

Flickor

16 – 19 (-01/02/03/04/05/06)

Pojkar

13 (-07)

Flickor

13 (-07)

Pojkar

12 (-08)

11 (-09)

Flickor

12 (-08) 2 lag

11 (-09/2010) 2 lag

Pojkar

9 (-2011)

8 (-2012)

15 (-05/06)

9 mot 9

7 mot 7
2 lag

10 (-2010) 3 lag

5 mot 5
2 lag

Flickor

3 lag

8 (-2012/2013) 2 lag

Endast tränings spel och lek 3 mot 3
Pojkar

7 (-2013) 5 lag

Flickor

6 (-2014) 3 lag

5 (-2015) 6 lag

6 (-2014) 2 lag

5 (-2015) 2 lag

Ambitionsgruppen flickor och pojkar 2005/2006/2007 ca 45 spelare
Vuxengrupp
Herrar/ledare träning och lite matcher på motionsnivå.
Damer/ledare träning på motionsnivå.

DM Utomhus

Herr

Dam

P-17

P-15

Futsal

P-17

P-15

F-17

F-15

F-15

Gymnastik
3 grupper fördelade på 2 stycken barngrupper och 1 styck ungdomsgymnastik.
All gymnastik bedrivs i Jurslaskolan.
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