
VERKSAMHETSPLAN 2018 

Under 2017 förlorade vi två av våra verksamheter. Rullstolsinnebandyn flyttade till 

ISKU och badverksamheten lades ner. 

Vi står inför en stor utmaning där det gäller dels att utveckla befintliga verksam-

heter, elhockeyn och cirkelträningen, och dels hitta nya verksamheter. 

Styrelsen 

Det arbete som påbörjades förra året med föreningsutveckling fortsätter tillsam-

mans med SISU. 

Styrelsens uppgift kommer även fortsättningsvis vara att arbeta för att stärka eko-

nomin och ha en god koll på denna. 

Styrelsen ska under året söka samarbete/samverkan med funktionsrättsrörelsen 

och andra som strävar mot samma mål. 

Elhockeyn 

Elhockeyverksamheten fortsätter som tidigare år med två träningstillfällen per 

vecka.  

Nyrekrytering av deltagare görs via information till skolor och i samband med olika 

arrangemang. 

Vi ska skapa ekonomiskt utrymme för deltagande i minst 2 cuper. 

Elhockeygruppen tillsammans med ledare och föräldrar får ta ställning till eventuell 

sommarcamp och på vilket sätt ekonomin ska förstärkas. 

Cirkelträning 

Ambitionen är att cirkelträningen erbjuds alla våra målgrupper. 

Nya verksamheter 

Den största utmaningen för den nya styrelsen 2018 är att starta minst en ny verk-

samhet och ledare till denna. Tänkbara aktiviteter kan vara goalball, showdown, 

boccia, basket eller andra parasporter som efterfrågas och till vilka vi kan engagera 

ledare. 

Information och marknadsföring 

Hemsidan måste så fort som möjligt färdigställas och tillsammans med Facebook bli 

vår naturliga kanal för information. 

Vi ska också aktivt medverka i arrangemang som Change the Game och liknande ak-

tiviteter. 

 



 

Ekonomi 

Vi har fortfarande en relativt god ekonomi som ger oss trygghet i föreningen. För att 

kunna behålla nuvarande kommunala stöd (det som tidigare kom från socialnämn-

den) krävs dock att vi ersätter rullstolsinnebandyn och badet med nya och minst lika 

stora verksamheter. 

Ett nytt kommunalt bidragssystem kommer att införas och det är oklart hur detta 

kommer att påverka vår ekonomi. 

Arbetet med att söka och få fler sponsorer har hög prioritet. Vi ska också fortsätta 

att söka bidrag från olika fonder och stiftelser. Deltagarnas egna insatser i form av 

att sälja Restautrangchansen och andra produkter måste ökas. 
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