Verksamhetsplan för Nödinge SK Fotboll 2019
Under 2019 fortsätter arbetet med att stärka organisationen och att utveckla våra ledare. Med en stark
organisation och kunniga ledare ökar möjligheten att få fler barn och ungdomar intresserade av fotboll.
Med motiverade och engagerande ledare är chansen större att vi kan behålla intresset för fotboll även
efter 13 års ålder.
•

Organisation: Under 2019 måste organisationen ytterligare stärkas. Antingen genom fler poster
i styrelsen eller genom kommittéer med tydliga ansvarsområden som rapporterar till styrelsen.
Då det är allt svårare att hitta ideella krafter fortsätter arbetet med skapa ekonomi för att på
deltid kunna anställa en föreningsutvecklare. NSK är en av trettiotvå fotbolls föreningar som fått
bidrag från GFF och SISU för att delta i projektet Föreningslyftet 2018. Ansökan har även gjorts
för 2019

•

Sedan mitten av maj 2018 har vi förutom vår kanslist haft en vaktmästare anställd på deltid
(80%). Anställningen löper ut i mitten av maj 2019 och kommer inte att förlängas.

•

Medlemmar: Klubben är medlemmarna. Plan tas fram hur vi rekryterar och behåller våra
medlemmar. Särskild satsning har gjorts på flicksidan och kommer att fortsätta så att vi får lag i
varje åldersgrupp och på sikt även ett seniorlag.

•

Engagerade föräldrar: En ideell förening bygger på medlemmars och föräldrars engagemang.
Som i de flesta föreningar är det alltför få som gör alltför mycket. Föräldrarna måste ges
utbildning och insikt i vad det innebär att ha sina barn i föreningen. Vilka krav ställer vi på
föräldrarna och vad kan de förvänta sig av oss.

•

Ledare: Rekrytering och introduktion av nya ledare fortsätter. Utbildningar i Ale Kommun
arrangeras av SISU idrottsutbildarna dit vi anmäler ledarna till grundutbildning och
påbyggnadsutbildning inom olika områden. Information om utbudet läggs upp på hemsidan.

•

Lagen. 2019 kommer vårt representationslag att fortsatt spela i div 6. I september startas det
nya lag för pojkar och flickor födda 2013. Samarbetet med Ahlafors IF fortsätter i Ale United och
vi har sökt om kombinerade lag för sju åldersgrupper från dam- och herr juniorer till P06. För
P07 har även en ansökan gjorts men där kommer man att spela under namnet Ahlafors
IF/Nödinge SK

•

Stärka klubbkänslan: Det skall vara kul att vara medlem och medlemmarna skall vara stolta över
att tillhöra NSK Fotboll. För att stärka kopplingen till seniorverksamheten planeras för
fadderverksamhet där spelarna är faddrar i de yngre lagen.

•

Policy och riktlinjer: Revidering och komplettering är en ständigt pågående process och
fortsätter även under 2019.

•

Vimmervi: Under 2018 planerades för ett ute gym och en fotbolltennisplan där gamla
boulebanan ligger. Det gamla förrådet skulle rivas och ersätts med ett garage. Tyvärr kom vi inte
igång med projekten så punkten ligger kvar 2019

•

Ekonomi: En stark ekonomi ger handlingsfrihet. Två år i rad har vi redovisat ett underskott.
Under 2019 måste detta vändas till plus igen genom ökade sponsorintäkter och minskade
kostnader. Det är viktigt att alla aktiva är medlemmar i NSK Fotboll och betalar sina
medlemsavgifter för att vi skall kunna hålla en rimlig nivå på avgifterna

•

Aktiviteter: Fortsatt fotbollsskola för de yngre på Vimmervi veckan efter midsommar. Veckan
innan midsommar planeras en Summer Camp för 50 spelare från de äldre lagen. Första helgen i
september arrangeras NSK dagen där alla lag ges möjlighet att spela matcher. Vi kommer som
2018 att stå som värd för ett antal sammandrag och poolspel och förhoppningsvis även
integrationsdagen som 2019 kommer att arrangeras under pingsthelgen.
Sedan 2017 är NSK Fotboll en attityd förening där attityd/prové stöttar föreningen med
utbildning och kunskap. Även 2019 kommer NSK Fotboll tillsammans med Ahlafors IF, Ale
United, Ale Innebandy, Bohus IF att ingå i ett LEADER projektet (lokalt ledd utveckling) som drivs
av attityd/prové. Projektet innehåller föreläsningar/utbildningar kring droger, självförtroende,
sexuella övergrepp, spelberoende, livskunskap och dans. Projektet finansieras bl a av EU medel

Verksamhetsplanen är ett levande dokument och kan komma att revideras under året.
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