Verksamhetsplan för säsongen 2019/2020
Organisation
Styrelsearbetet ska organiseras på ett sätt som skapar förutsättningar för tydliga och
underbyggda beslut. Där det i största möjliga mån är tydligt för medlemmarna vem i
styrelsen som ansvarar för vad. Arbetsgrupper är ett viktigt verktyg för att kunna driva
klubbens verksamhet på ett effektivt sätt.
Dokumentation och strukturer
Klubben ska arbeta aktivt med att dokumentera de arbetssätt som klubben har men också
att strukturera de på ett sätt så att det blir tillgängligt för medlemmarna.
Ekonomi
Klubben kommer att fortsätta med att skapa en verksamhet som står stark för framtiden.
Eftersom klubben har anställda tränare måste klubben ha en ekonomi som genererar ett
överskott. Långsiktigt bör målet vara att ha en kassa som motsvarar minst 6 månaders
verksamhetskostnader. Styrelsen ska också arbeta vidare med faktureringsrutiner som
medger enklare uppföljning av att avgifter är betalda.
Bidrag
Klubben har blivit tilldelad pengar för olika projekt, dessa skall genomföras men också följas
upp och redovisas.
Ideell verksamhet
Alla i föreningen behövs och vi måste arbeta aktivt för att leda och fördela de arbetsuppgifter
som finns inom klubben vid tävlingar/försäljning/läger/sammandrag/shower m.m.
Vi måste jobba vidare med att minimera klubbens kostnader i samband med ideellt arbete.
Värdegrundsarbete
Det är otroligt viktigt att klubben fortsätter att arbeta med klubbens värdegrunder men också
att säkerställa att de genomsyrar klubbens verksamhet.
Kommunikation
En kommunikationsplan ska utarbetas för att säkerställa att klubben kommunicerar rätt saker
i rätt forum. Detta inkluderar men är inte begränsat till mail, sociala medier, protokoll,
hemsida, Facebook och Instagram och veckobrev.
Strategidag
Under 2019 genomfördes en strategidag i syfte att utveckla klubbens arbete och inriktning.
Resultatet av denna ska utvärderas av den nya styrelsen och implementeras i
verksamheten. Vid behov ska nya strategidagar genomföras.
Strategidag – Sportslig utveckling
Under vårterminen 2019 ska styrelsen tillsammans med tränarna påbörja ett arbete med hur
klubben ska utveckla sin sportsliga nivå för att skapa förutsättningar för goda sportsliga
resultat.

Träningsverksamhet
Klubben ska bedriva verksamhet på både elit- och breddnivå och arbeta för att ge våra
åkare möjlighet till bra träning och en god utveckling inom alla kategorier enligt Svenska
Konståkningsförbundets modell.
Arbeta vidare med att få fram nya Elitåkare och fler A-, B- C-, och D-åkare inom
tävlingsverksamheten, uppmuntra de åkare som inte vill tävla att fortsätta träna samt att
utöka och bibehålla vår fina skridskoskola då dessa ligger till grund för klubbens tillväxt.
Säkerställa att de åkare i skridskoskolan som vill hålla på med konståkning snabbare ska
kunna komma in i ordinarie träningsverksamhet.
Under året ska verksamheten kring isdans utvärderas för att dels säkerställa att tidigare
utlovat arbete är genomfört samt att säkerställa målsättningar för framtiden.
Tävlingsverksamhet
Vi kommer att få arrangera en klubbtävling och en stjärntävling under säsongen. Styrelsen
kommer utvärdera om ytterligare någon tävling skall genomföras.
Testverksamhet
Testverksamheten skall anpassas till behov och ekonomiska förutsättningar.
Elit licens
Klubben har erhållit elitlicens för 2019/2020 samt 2020/2021 men en uppföljning kommer att
ske våren 2020. Arbetet med elitlicensen och dess styrsystem är en del av det vardagliga
arbete som styrelsen genomför.
Lägerverksamhet
Intensivträningsläger hålls v. 25 och v 26.
Det kommer att bedrivas 3 veckors läger under sommaren.
Dagläger v 32 och övernattningsläger i Nösnäsgymnasiet v.30 och 31.
Skridskoskolans verksamhet
Skridskoskolans verksamhet har främst varit förlagd till söndagar, arbetet med
skridskoskolan måste utvecklas så vi får fler åkare som vill lära sig samt att utveckla sin
skridskoåkning. Vi behöver ha fler hjälptränare på isen i takt med ett ökat antal yngre åkare.
Kompensationsmodellen för dessa yngre tränare ska utvecklas.
VuxIs och FamiljeIS
Arbetet med att bredda verksamheten kommer att fortgå.
Julavslutning
Kommer att arrangeras i slutet av december
Showverksamhet
Målet för är att ha en vårshow med alla klubbens åkare våren 2020, hur denna skall
genomföras skall beslutas i samråd mellan styrelse och tränare baserat på den input som
framkommit i genomförd showenkät. En huvudprincip skall vara av klubben för klubben.

Utbildningsverksamhet.
Tränare, domare och funktionärer kommer under verksamhetsåret erbjudas att delta på
kurser, konferenser eller föreläsningar enligt klubbens utbildningstrappa och/eller efter
styrelsens beslut.
Lotteriverksamhet
Vi kommer vid tävlingar/show och andra event att ha lotteriverksamhet och hoppas att våra
medlemmar fortsätter att skänka fina vinster.
Caféverksamhet
Caféverksamhet kommer att ske på olika sätt under säsongen och anpassas till de regler
som gäller i Stenungsund Arena.
Samarbetsparters
Samarbetet med Stenungsunds Montessoriskola och Stenungsunds Friidrott kommer att
fortsätta och utvecklas.
Sponsorverksamhet
Fortsatt samarbete med våra sponsorer ICA Kvantum, Indus, Berge, STC, Renova,
Fiskhuset, Lokaltidningen, Hogia, Din veterinär, Wicote, Offitech, Stenungsunds
Marinservice och Stiggans Nya Billack.
Målet är att knyta fler sponsorer till klubben, och sponsorsluncher kommer att genomföras
för att utveckla samarbeten mellan klubb och sponsorer men även imellan sponsorerna.
Försäljningsaktiviteter
Vi kommer fortsätta med de försäljningsaktivitetet som vi haft tidigare men vi kommer även
att lägga till nya. Exempel är/kan vara Newbody, Sill, Bingolotter, Påskblommor och Ravelli.
GDPR
Arbetet med GDPR kommer att fortgå
Investeringar
Inga planerade större investeringar, men klubben kommer att fortsätta att köpa in skridskor
för uthyrning och företagsevent.
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