Styrelsens verksamhets- och handlingsplan för
Falkenbergs IK 2016
Målsättningen är en aktiv förening som med hjälp av medlemmars engagemang genomför olika aktiviteter.
Utöver kärnverksamheten, d v s bedriva träningsaktiviteter och tävlingsdeltagande för aktiva friidrottare i
Falkenberg, skall Falkenbergs IK genomföra verksamhet enligt nedan.
Arrangemang
o Arrangera Skansenloppet i maj
o Delta som medarrangörer i olika arrangemang då föreningen tillfrågas, och då bedömningen är att det är
utvecklande för Falkenbergs IK
o Arrangera Falkenbergsstafetterna med DM i maj
o Arrangera Falkenbergs Stadslopp i juli
o Arrangera minst en mindre arenatävling utomhus under utomhussäsongen
o Arrangera minst en mindre arenatävling inomhus under 2016
o Genomföra klubbtävling som avslutning på utomhussäsongen
Tränings- och tävlingsverksamhet
o Uppmuntra aktiva till ett stort tävlingsdeltagande och att Falkenbergs IK är välrepresenterat i startlistor
o Ta fram en ”Grön tråd” som dels beskriver hur träningsgrupper skall struktureras och planeras, samt dels
beskriver mål och förväntningar med friidrottsträningen i olika åldersgrupper
o Genomföra ett träningsläger, utomlands, för aktiva friidrottare 15-år och äldre
o Uppmuntra tränare- och föräldrar att hjälpas åt med att arrangera aktiviteter och läger för alla åldrar.
o Delta med serielag i Svenska Friidrottscupen division 1
o Delta med ungdomslag (flickor) i Kraftmätningen – Svensk friidrotts lagtävling för 15-åringar
Föreningsutveckling
o
o
o
o
o
o

Under säsongen genomföra aktiv utbildningsverksamhet tillsammans med SISU-idrottsutbildarna
Falkenbergs IK skall vara en förening för alla, att delta utifrån individuella förutsättningar.
Minst en ny träningsgrupp startas under 2016
Antalet aktiva medlemmar skall ökas med minst 10% under 2016
Rekrytring av 2-3 nya tränare/ledare
Aktivt samverka med HFIF för genomförande av gemensamma arrangemang och samverkan inom
Hallandsfriidrotten.
o Styrelsen skall aktivt söka samverkan med Falkenbergs kommun för att delta i diskussioner avseende
utvecklingen av Falkenbergs Idrottsplats
För att detta skall lyckas förväntas ett stort engagemang och deltagande från alla aktiva, ledare, föräldrar och
medlemmar.
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