
 
 

Verksamhetsplan 2020-07-01 - 2021-06-30 

Styrelsen har ambitionen att på bästa sätt fortsätta att driva föreningens basverksamhet, 
trots de svårigheter som finns och som till största del grundar sig i effekterna av den 
pågående pandemin. Ingen vet hur länge vi måste fortsätta att anpassa verksamheten med 
restriktioner vad gäller maxantal i hallarna, att flytta pass utomhus etc. Sommaren 2020 har 
visat att vi kan ställa om och anpassa oss på ett fantastiskt sätt, men på längre sikt – nu när 
den kallare årstiden kommer – kan det bli svårare.  
 
Basverksamheten för både barn och vuxna måste kunna fortsätta, det blir vårt fokus detta 
år. Vi tror att föreningen kommer att krympa ytterligare i antal medlemmar och betalande 
träningsdeltagare, vilket kan göra att vi måste fundera över åtgärder som kan hjälpa oss att 
klara ekonomin på sikt. Vi har fortfarande ett skapligt eget kapital (388 tkr) men det räcker 
inte för evigt. Vårt stora och breda gruppträningsutbud är utformat efter en stor 
medlemsskara, och innebär höga kostnader som vi på sikt kan få svårt att bära. Vi har ju sett 
minskande medlemsantal redan innan covid-19. Under senare år har vi fått många nya 
konkurrenter ”på byn” och under covid-19-situationen är risken ännu större att vi tappar 
medlemmar som provar andra träningsalternativ (eller inte tränar alls). De tre senaste åren 
har vi tappat 20% av antalet medlemmar, 25% av träningsintäkterna och nästan 50% av 
bidragen. Hösten 2020 ser vi ett tapp på 40% i träningsavgifter jämfört med samma period 
2019, och att medlemsantalet har minskat med 30%.   
 
Styrelsen tycker att vi måste satsa på fortsatt utveckling av föreningen, men det kräver att 
fler är med och engagerar sig, tänker och gör. Styrelsen klarar det inte själva. Vi ser därför att 
ett annat arbetssätt, med arbetsgrupper för exempelvis Gruppträning och Barnverksamhet, 
skulle göra stor nytta. Där kan fler delta, utan att behöva ta på sig ett styrelseuppdrag, och 
på så sätt hjälpa föreningen att klara den situation som vi befinner oss i.  
 
Vad styrelsen vill 2020/2021: 

• Lägga ut mer av verksamhetsplanering, utbudsutveckling och genomförande av 
events utanför styrelsen. Skapa grupper som kan vara löst eller fast sammansatta.  

• Fortsätta byggandet av en bra struktur i styrelsen för att underlätta styrelsejobbet 
och också ge en smidig introduktion av nya ledamöter.  

• Fokusera på basuppdraget att förvalta/administrera/informera. 

• Förväntning att alla funktionärer och ledare deltar i de träffar vi arrangerar och följer 
föreningens rutiner. Skapa förståelse för hur viktigt varje enskild persons agerande 
och engagemang är.   

• Höja nivån på Föreningskunskap hos både styrelse, ledare och funktionärer.  

• Öka sammanhållningen i föreningen, satsa på en träff så snart vi kan ses ”på riktigt”!  

• Göra en omvärldsanalys för att bli medvetna om läget och därefter skapa en strategi 
för att bli fler medlemmar, alternativt undvika ytterligare tapp.  

• Spela in en ”reklamfilm” där de ledare, funktionärer och medlemmar som vill får vara 
med. Ett gäng som visar hela vår bredd. Filmreleasen görs när vi är fria att välkomna 
fler deltagare till våra pass!   

• Genomföra de events som är möjliga.  

• Undersöka möjligheten att söka bidrag för att kompensera för negativa effekter av 
pandemin.  


