Verksamhetsplan (förslag)
Jönköping Spartans Cheer 2019/20
Innehåll
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mission

Vision

Organisation
3.1
3.2
Lokal

Organisationskarta
Arbetsgrupper

Träningsverksamhet
Tävlingsverksamhet

1.

Mission

Skapa fö rutsä ttningar fö r medlemsfö reningarna att bedriva
cheerleadingverksamhet.

2.

Vision

Cheerleading ä r en erkä nd och ansvarsfull sport som inspirerar
och engagerar. Det ä r en inkluderande idrott som kännetecknas av
glädje, respekt och laganda dä r var och en ges möjlighet att bidra
utifrån sin nivå och ambition.
3.

Organisation

3.1 Organisationskarta

Styrelsen

Arbetsgrupper
Tävling, Uppvisning, bidrag, sponsring, Försäljning, Lokalgrupp,
Förstahjälpen grupp
Registeransvarig
Överledare

Headcoach, senior tränare

Tävlingslagstränare

Träningslagstränare

Lagföräldrar

3.2 Arbetsgrupper

Tävlinggrupp:
Tävlingsgruppen skall tillsammans med överledaren och
tränarna för tränings lagen besluta om vilka tävlingar vi skall
delta i, anmäla lagen till tävlingarna, organisera resor till och
från tävlingarna, se till att det finns tävlingsdräkter samt
informera och uppdatera de tävlanden och övriga medlemmar
om att vi deltar och hur det går för våra tävlings lag.

Uppvisninggrupp
Uppvisningsgruppen ansvarar för organisationen kring våra två
årliga uppvisningar med biljettförsäljning, ev kiosk,
marknadsföring mm.
Bidrag

Bidragsgruppen skall hjälpa föreningen att ansöka de många
bidrag det går att ansöka från både kommunen, SISU, RF samt
flertalet stiftelser. Detta gäller bidrag utöver
verksamhetsbidragen som vår föreningsadministratör sköter via
laget.se/idrottonline. Exempelvis investeringsbidrag för
utrustning, lokalbidrag etc.

Sponsring
Sponsorgruppen skall aktivt söka sponsorer och arbeta fram
olika paket vi kan erbjuda i form av reklamplats i
träningslokalen, på laget.se, på ev klubbkläder etc

Försäljning
Försäljningsgruppen skall organisera försäljning av tex Ravelli,
Newbody, kakor etc som är en viktig inkomst för vår verksamhet
inte minst för våra tävlings lag där tävlingsverksamheten är
kostsam.

Lokalgrupp

Lokalgruppen ansvarar för att lokalen sköts och uppfyller de
krav som krävs för att verksamheten skall kunna genomföras på
ett tillfredställande och säkert vis för våra medlemmar

Förstahjälpen grupp
Förstahjälpen gruppen ansvarar för att sjukvårdsväskan är
påfylld och uppfyller de behov som finns för ett adekvat
skadeomhändertagande

En ordförande i varje arbetsgrupp samt 3-4 medlemmar.
Styrelsemedlemmar kan med fördel också vara delaktiga i dessa
arbetsgrupper men ordförande i varje arbetsgrupp skall rapportera till
styrelse. Ordföranden i varje arbetsgrupp är välkomna att delta vid
styrelsemötena som gäst med fördel minst en gång per år.

4.

Lokal

Vår nuvarande lokal hos Xflow fyller sin funktion men det är inte
en bra permanent lösning. Styrelsen har för ambition att under
säsong 2019/20 hitta en egen föreningslokal där vi fritt kan träna
alla 7 dagarna i veckan där vår musik inte strör andra
verksamheter. En ny lokal skall rymma hela vår träningsmatta, det
skall finnas möjlighet till ombyte i bra omklädningsrum, yta för
gymnastik träning med bl.a. en tumblinggolv. Tillgång till gym?
Samt ev plats för publik så att vi kan anordna uppvisningar och
mindre tävlingar i vår egen lokal?
5.

Träningsverksamheten

2019/20 drar igång med 10 aktiva tränings/tävlingsgruppen. Det
finns underlag för fler men antalet ledare begränsar våra
möjligheter. Vi skall fortsätta att aktivt rekrytera ledare samt
internutbilda ledare för att möjliggöra ytterligare tillväxt.
6.

Tävlingsverksamheten

Vår ambition är att inom de närmaste året lyfta minst 1
tävlingslag till level 2. Starta ett acrobatik lag samt möjliggöra för
samtliga lag som vill tävla skapas möjlighet att göra detta.

7.

Registeransvarig
Registeransvarig kontrollerar att våra register uppfyller
kraven enligt GDPR

Vi har som förening även planer på att i framtiden organisera en
”tyckar ”tävling.
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