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Verksamhetsplanen beslutas varje år och gäller för hela verksamhetsåret.  

 

Syftet med verksamhetsplanen är att definiera målen för verksamheten det kommande 

verksamhetsåret. Målen ska bidra till de övergripande långsiktiga målen. Genom att säkerställa att 

verksamheten planeras på ett systematiskt sätt och att arbetet drivs och dokumenteras ökar vi 

sannolikheten för att nå målen. 

 

Verksamhetsplan 20200901 - 20210831 

• Kommunicera kontinuerligt från styrelse, fokus på tydlighet, berätta vad som händer  

• Utbildningsfokus. Alla ledare ska vara minst grundutbildade, erbjud och marknadsför nya 

stegutbildningarna, följ upp och säkerställ att de som behöver går utbildningarna  

• Vårda och utveckla våra domare och erbjud utbildning för nya 

• Utse ny revisor 

• Ekonomisk stabilitet som tillåter långsiktig planering och utveckling, gå minst +/- noll under 

rådande omständigheter (öka antalet sponsorer, minska kostnaderna, få igång 

kioskförsäljningen, tjäna pengar på försäljning Dreamstarthäften och Bingolotter mm)  

• Covid-19, fortsätta att bidra till att minska risken för smittspridning, följ gällande riktlinjer, 

fortsätt arbeta med att genomföra risk- och konsekvensanalyser för att säkerställa låg risk för 

smittspridning  

• Utveckla kiosken, tydlighet, trevligt, bra utbud och process för att kommunicera behov samt 

inköpsrutiner, gör kiosken säker och hygienisk  

• Implementera sekretessavtal och integritetspolicy som följer GDPR 

• Definiera områdesansvariga i styrelsen och starta/utveckla arbetet; kioskansvarig, 

ungdomskommitté, domarkommitté, marknadsgrupp, sportgrupp mm 

• Definiera hur vi skapar den bästa möjliga förening; och ger bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling av lag, spelare, ledare, domare mm 

• Genomlysning av verksamheten (styrkor, svagheter, vad behöver insatser sättas in) 

• Dialog med ledarna i lagen samt representanter från föräldragrupperna 

• Få igång innebandyskolan samt motionsinnebandyn  

• Marknadsför Innebandyskolan, få fler att prova på innebandy, tydlighet med att det gäller både 

pojkar och flickor 

• Marknadsför innebandy, gör innebandy attraktivt genom att synliggöra Torshälla innebandy 

• Marknadsföring, Väsentligt öka antalet sponsorer. Skapa engagemang från externa partners 

och delaktighet 

• Öka samarbete med lokala innebandyföreningar 

• Öka medlemsantalet, mät hur många vi var vid ingången av året och vid avslut av året 

• Flickor spelar innebandy i Torshälla innebandy, verka för att få igång flickinnebandy 

• Arbeta för att vara inkluderande, bidra till mångfald med lika rättigheter och jämställdhet, 

registrera Torshälla innebandy i fifty-fifty.nu och utbilda styrelsen 

• Arbeta för att minska vår klimatpåverkan (se över våra rutiner) 

• Utifrån ovan skapa en 5-årsplan för verksamheten som väsentligt höjer och utvecklar hela 

föreningen 

 
 


