Styrelsens verksamhetsplan för Falkenbergs IK
2019
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.
Föreningsutveckling
o Föreningen skall verka för att utvecklas i utifrån Riksidrottsförbundets mål och riktlinjer enligt Strategi2025 och de fem utvecklingsresorna:
▪ En ny syn på träning och tävling
▪ Den moderna föreningen
▪ Inkluderande idrott för alla
▪ Jämställdhet för en framgångsrik idrott
▪ Ett stärkt ledarskap
o Föreningsstruktur och organisation och skall anpassas till den tillväxt och utveckling som f n pågår
o Genomföra aktiv utbildningsverksamhet tillsammans med SISU-idrottsutbildarna
o Styrelsen skall aktivt samverka med Falkenbergs kommun för att delta i diskussioner avseende
utvecklingen av Falkenbergs Idrottsplats

Tränings- och tävlingsverksamhet
o Falkenbergs IK skall vara en förening för alla att kunna delta i utifrån individuella förutsättningar.
▪ Tävlande
▪ Tävlingsförberedande
▪ Träning
o Minst en ny träningsgrupp startas under 2019
o Uppmuntra tränare och aktiva till ett stort tävlingsdeltagande
o Aktivt samverka med HFIF för genomförande av gemensamma arrangemang och samverkan
o Uppmana tränare att arrangera aktiviteter och sammankomster med sina träningsgrupper.
o Genomföra ett träningsläger, utomlands, för aktiva friidrottare 15-år och äldre
o Delta med serielag i Götalands cupen - Damer
o Om möjligt delta med ungdomslag (flickor) i Kraftmätningen – Svensk friidrotts lagtävling för 15-åringar
Arrangemang
o
o
o
o
o
o

Arrangera Skansenloppet i maj
Arrangera Falkenbergsstafetterna med Stafett-DM i maj
Arrangera minst en mindre arenatävling utomhus under utomhussäsongen
Arrangera Falkenbergs Stadslopp i juli
Genomföra klubbtävling som avslutning på utomhussäsongen
Delta som medarrangörer i olika arrangemang då föreningen tillfrågas, och då bedömningen är att det är
utvecklande för Falkenbergs IK

För att detta skall lyckas förväntas ett stort engagemang och deltagande från alla aktiva, ledare, föräldrar och
medlemmar.
/Styrelsen

