TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB
VERKSAMHETSPLAN 2013
Övergripande verksamhetsmål
•
•
•
•
•
•

Verka för att förbättra våra idrottsresultat
Bli bland de 10 bästa klubbarna i Sverige
Öka omsättningen år för år och kunna öka antalet anställda
Erbjuda hög kvalitet på vår verksamhet med en bas i ideellt arbete
Investera i människorna i klubben så att klubben utvecklas på alla plan
Bygga idrottsverksamheten från grunden med stora ungdomsgrupper som i framtiden genererar en stark seniorverksamhet
• Verka för att friidrottshallen byggs på Sollentunavallen och står färdig så snart som möjligt

Idrottsutskottet
•
•
•
•
•
•

Skapa en organisation för IU
Arrangera en dag för aktiva, ”Aktivas Dag”
Skapa individuella utvecklingsplaner för våra tränare med äldre aktiva
Tillsätta grengruppsansvariga
Arrangera en Kick Off
Arrangera en IU-konferens

Arrangemangsutskottet
•
•
•
•
•
•
•
•

Anordna funktionärsutbildning; grundkurs och ev distriktsdomarutbildning
Under året utbilda10 st nya distriktsdomare och 5 st förbundsdomare
Förbättra vårt register över egna distriktsdomare/förbundsdomare
Komplettera funktionärsfliken på hemsidan med information om rollen och om
planerade utbildningar
Ta fram checklistor för alla arrangemang, följa upp och skapa erfarenhetsåterföring
Genom upprop på hemsidan få bättre kunskap om medlemmarnas intresse för ideellt
arbete inom klubben
Få igång en funktionärskommitté
Utse projektledare till Turebergsstafetten, Edsvik Parkstafett och SAYO

Marknadsutskottet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marknadsföra klubbens arrangemang till externa intressenter
Sälja exponeringar på våra tävlingar och evenemang
Ta fram en grafisk manual för klubben
Kontinuerligt utveckla klubbens hemsida och hålla den levande. Eftersträva att ha
en av friidrottssveriges bästa hemsidor
Arbeta för att klubben finns med i nätverk i Sollentuna
Stabilisera samarbetet med lokaltidningen
Förverkliga konceptet Edsvik Motion
När första spadtaget gjorts för nya inomhushallen starta arbetet med att erbjuda ett företag
att köpa namnet på hallen
Då starta försäljningen av ”Hallsponsorskyltar” i valörerna guld, silver och brons
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Arrangemang 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turebergsstafetten lördag 4 maj
Edsvik Parkstafett torsdag 23 maj
SAYO fredag-söndag 7-9 juni
Sommarfriidrottsskola veckorna 24-27 och 31-33
Sollentuna GP torsdag 27 juni
DN Galan torsdag 22 augusti
Klubbmästerskap 7-11 år i september
Stockholm Halvmarathon lördag 14 september
Edsbacka Marknad söndag 15 september
Topploppet lördag 21 september
Sayo Indoor preliminärt lördag 14 december
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