Preliminärt underlag för
Verksamhetsplan/budget 2017-18
Förslag på en klubbövergripande höststrategi/verksamhetsplan:
Till hösten gör VIK en satsning på ungt ledarskap. Satsningen har utbildningsprofil och två
inriktingar. Den ena inriktningen är basutbildning barn, en fyratimmarsutbildning som Sisu
kommer ut och kör för oss lokalt. Den andra inriktningen är föreningsledning, med fokus på IT stöd. 3 eller 4 kursträffar där vi tillsammans lär oss mer om idrottonline och laget.se. Också här
kommet Sisu ge visst stöd, främst när det gäller idrottonline. (Satsningen lanseras som satsning
riktad till unga men är ju från vårt perspektiv redan planerad verksamhet)
Satsningen vänder sig till medlemmar mellan 13 och 30 år. Utbildningarna kommer att vara gratis.
Det övergripande syftet är att engarera fler unga som ledare, såväl i konkret idrottsverksamhet
som i föreningsledning, ex som styrelsledamöter. Vi upplever att det finns ett tomrum att fylla.
Dels vill vi nå de unga som är medlemmar men kanske inte spelar innebandy längre. Dels vill vi nå
unga som i nuläget inte är medlemmar. I förlängingen hoppas vi kunna inrätta en 'unggrupp' i
föreningen, i grupp som styrs av de unga själva och där de får ta initaitiv till aktiviteter.
Vi kommer försöka etablera en kontakt med blivande klass sex i Väckelsångsskolan, men också
flagga för satsningen via sociala medier.

Verksamhetsplan 50:e Väckelsångsloppet
Väckelsångsloppet kommer att arrangeras för 50:e gången 2018!
Visserligen ligger detta lopp efter kommande verksamhetsår, men eftersom allt
förberedelsearbete ligger under verksamhetsåret 2017-18 är det detta vi kommer att jobba med.
Ännu finns inga exakta planer för firandet men en kombination av tradition och förnyelse
diskuteras.
Ett förslag är att flytta loppet till lördagen med efterföljande jubileumsfest på kvällen. En
anledning är att troligen också är lättare att rekrytera löpare.

VERKSAMHETSPLAN ARKIVGRUPPEN 2017-18
Fortsatt arbete med att sortera, organisera, komplettera och digitalisera VIK´s arkiv.
Målet för kommande verksamhetsår är att ta fram ett jubileumsmaterial som speglar utvecklingen
av Väckelsångsloppets 50-åriga tillvaro att presenteras vid loppet 2018.
Stor vikt kommer att läggas på att fortsätta söka bidrag för verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET
Väckelsångs Innebandy
Verksamhetsplan
Inför kommande säsong 2017/2018 har Väckelsångs IK i skrivande stund anmält följande lag till
seriespel i innebandyn.
Flickor 02/03/04
Flickor 05/07
Herrar Div 3

Pojkar 03
Pojkar 05
Herrar Utveckling

Vi kommer sannolikt även att anmäla några lag i poolspel (denna anmälan görs i augusti).
Målsättningen är att fortsätta med fredagsinnebandyn då denna varit en uppskattad verksamhet i
föreningen, denna har bedrivits i samband med gympapassen.
Anmälda lag och preliminär serieindelning.
Flickor 02/03/04
FBC Kalmarsund
Hovmantorps GoIF
Ljungby IB
IBK Vöikers 1
Olofströms IBK
Ryds IK
IBK Vöikers 1
Hovshaga AIF
Craftstaden/Oskarshamn

Flickor 05/07
Hovmantorps GoIF
Hovshaga AIF
IBK Vöikers 1
IBK Vöikers 2
Gransholms IF
Lagan IBK
Rottne IF

Pojkar 03
Alvesta IBK
Carlshamns IBK
Lessebo GoIF
IBK Vöikers 1
Ingelstad IBK
Olofströms IBK
IBK Vöikers 2
Craftstaden/Oskarshamn
FBC Karlskrona
Älmhults IBK

Pojkar 05
Carlshamns IBK
Braås IBK
Ljungby IB
Hovmantorps GoIF
IBK Vöikers 1
IBK Vöikers 2
Älmhults IBK
SK Öjaby Sport 1
SK Öjaby Sport
IFK Lammhult
FBC Karlskrona

Herrar Div 3
Craftstaden/Oskarshamn B CL 98
Fliseryds IBK
Hovmantorps GoIF
Hovshaga AIF B
Sandbäckshults IBK
IBK Vöikers B
SSG IF
Slätafly/SK IBK B
Westerviks IBK
IF Ariel
OBS: Dessa serier är preliminära och kan komma och ändras.

Herrar Utveckling
Ingelstad IBK
Olofströms IBK
Sandbäckshult

Föreningsdomare
Målsättning är att öka antalet föreningsdomare så vi slipper att använda oss av distriktsdomare
då dessa är betydligt dyrare.
Eftersom det finns förslag på namn att deltaga i en ledningsgrupp inom innebandyn och dessa
kommer förhoppningsvis att tillträda efter årsmötet så tycker vi att dessa får inkomma med en
mer detaljerad verksamhetsplan till hösten.
Budget
Svårt att lägga budget då inget inom innebandyn är fastställt ännu och planering fortfarande
pågår.
Resekostnader kommer med sannolikhet att öka då det krävs flera bussresor för lagen.

Budget VIK motion verksamhetsåret 2017/18
Inköp av mattor: ca 35 000 kr. Klubbkassan står för halva utgiften. Andra halvan samlas in genom
loppisförsäljning, donationer i samband med bonuspass, lottförsäljning, tipsrundor och
ansökningar från fonder. Skandias Idéer för livet är ansökt från. Planer finns på att söka från
Sparbanken Eken Älmeboda.
Inköp av kläder till passledarna: ca 4000 kronor.
Försäljning av passkort: 300 kr per termin. 500 per helår. Baserat på förra verksamhetsåret så
uppskattar vi att ca mellan 40 och 50 kort kommer säljas. Ca 15 000 kronor beräknas försäljningen
av passkort inbringa.
Motionsgruppen säljer regelbundet skraplotter under våren och sommaren 2017.
Satsningen på demokrati och unga med start under sommaren 2017 kommer innebära vissa
kostnader. Dessa förväntas täckas av sökta medel.
/VIK motion genom Elin Persson och Sara Hultqvist

