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Förslag VERKSAMHETSPLAN 2022 

Styrelsen 

Styrelsens viktigaste uppgift kommer liksom tidigare år att arbeta för att 

stärka ekonomin och ha en god koll på denna. En annan viktig uppgift är att 

rekrytera ledare och medlemmar. 

Pandemin 

Pandemin har påverkat verksamheten negativt under de två senaste åren 

och kommer säkert till viss del att göra det även under 2022. Vi fortsätter att 

bedriva vår verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens och RF/SISU:s re-

kommendationer. 

Elinnebandyn 

Elinnebandyn 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. 

Under sommaren planeras att göra en elhockeycamp på 2 dagar.  

Tre av våra stolar har varit med från det att vi startade elinnebandyn och krä-

ver stora reparationsinsatser och inköp av dyra reservdelar. Vi har sökt och 

beviljats bidrag från några stiftelser för inköp av en ny stol. Beviljade bidrag 

täcker i nuläget inte hela kostnaden för en ny stol. Vi har de senaste åren 

medvetet arbetat för att öka vårt eget kapital för att på sikt kunna köpa minst 

en ny stol. Styrelsen föreslår att vi med stöd av de bidrag vi fått från några 

stiftelser köper en ny elinnebandystol. 

I september är siktet inställt på att vara med på World Cup Volt Hockey i 

Gävle. 

Parasport Cirkel 

Cirkelträningen erbjuds alla våra målgrupper. Målet är att öka antalet delta-

gare. Samarbetet med IKSU fortsätter så att vi kan hålla ner hyreskostnaden.  

Minst en vikarierande ledare behöver rekryteras under året för att minska ris-

ken för inställda träningar på grund av frånvaro från ordinarie tränare. 

Rörelsegruppen 

Stort intresse har visats de nystartade rörelsegrupperna på Marieberg.  Målet 

är att öka antalet deltagare. Detta innebär att vi behöver ytterligare en tid i 

hallen och ledare. I budget avsätts medel för utveckling av verksamheten uti-

från deltagares och ledares önskemål. 

Goalball showdown och fysisk träning 

Målet för 2022 är att öka antalet deltagare. Rekrytera ytterligare en ledare är 

nödvändigt om antalet deltagare ökar.  Viss komplettering av utrustning bör 

göras. 
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Vi kommer under en helg i oktober/november att så som arrangör för en del-

tävling i Sverigeserien goalball. 

26 – 28 augusti planeras en aktivitet både i Umeå och Luleå för att loka fler 

personer med synnedsättning att prova både goalball och 5 a side. 

Information och marknadsföring 

Sociala medier är viktiga för att sprida information om vår verksamhet. Det är 

även viktigt att vi tar vara på alla tillfällen att synas och där vi kan berätta om 

vår verksamhet och erbjuda prova-på -aktiviteter. Skolor och andra samhälls-

institutioner är viktiga mål för vår information. 

Beachflagga och ny roll-up tas fram. 

Hjältehelgen och Special Olympic School Day är viktiga arrangemang att 

delta i liksom samarbete med andra föreningar och organisationer. 

Vår hemsida fyller idag inte de krav som ställs bl. a vad gäller GDPR. För att 

säkerställa detta och uppdatera hemsidan budgeteras för köp av tjänst. 

Ekonomi 

För att kunna behålla och öka det nuvarande kommunala stödet krävs att vi 

utvecklar vår verksamhet med fler deltagare. 

Vi måste fortsätta att söka fler sponsorer och om möjligt få skriva fleråriga 

sponsoravtal för att därmed skapa en tryggare finansiering av vår verksam-

het. Vi måste också fortsätta att söka bidrag från olika fonder och stiftelser.  

Deltagarnas egna insatser i form av att sälja Saffran och andra produkter 

måste om möjligt ökas. 

Umeå februari 2022 

Styrelsen 

 

 


