VERKSAMHETSPLAN 2019
Styrelsen
Styrelsens viktigaste uppgift kommer även fortsättningsvis vara att arbeta för att
stärka ekonomin och ha en god koll på denna. En annan viktig uppgift är att rekrytera ledare och starta nya verksamheter.
Styrelsen ska också under året utöka samarbetet och samverkan med funktionsrättsrörelsen och andra som strävar mot samma mål.
Elhockeyn
Elhockeyverksamheten fortsätter som tidigare år med två träningstillfällen per
vecka.
Nyrekrytering av deltagare är viktig och görs via information till skolor och i samband med olika arrangemang.
Vi ska skapa ekonomiskt utrymme för att minimera deltagarnas kostnader för deltagande i minst 2 cuper. Tydlig policy för vad som gäller för vad föreningen står helt
för och hur eventuell subvention av rese- boende- och matkostnader tas fram.
Elhockeygruppen tillsammans med ledare och föräldrar får ta ställning till eventuell
sommarcamp 2019 och på vilket sätt ekonomin ska förstärkas.
Cirkelträning
Ambitionen är att cirkelträningen erbjuds alla våra målgrupper. Målet är att minst
fördubbla antalet deltagare.
Kontakt tas med IKSU för att undersöka möjlighet till samarbete och därmed minska
hyreskostnaden.
Nya verksamheter
Den största utmaningen för den nya styrelsen 2019 är att starta minst en ny verksamhet och ledare till denna. Tänkbara aktiviteter kan vara goalball, showdown,
boccia, basket eller andra parasporter som efterfrågas och till vilka vi kan engagera
ledare.
Den prova-på-dag för synskadade som genomfördes i samarbete med SRF i början
av februari 2019 lade grunden för möjligheten till gruppverksamhet för denna målgrupp.
En förutsättning för att kunna starta nya verksamheter är nya ledare. En viktig uppgift för styrelsen är därför att rekrytera ledare.
Fritidsbanken

Tillsammans med Parasport Västerbotten och Fritidsbanken har vår förening fått bidrag till inköp av fritidshjälpmedel. Dessa hjälpmedel kommer att hyras ut via Fritidsbanken. Bland de fritidshjälpmedel som kommer att köpas in är ett showdownbord och en Jouelttevagn.
Vår ”servicetekniker” Åke Svantesson är fr o m februari detta år anställd av Fritidsbanken vilket innebär att vi kommer att kunna få ännu mer hjälp av honom.
Information och marknadsföring
Vi har en ny och bra hemsida, men vi måste hitta rutiner och en organisation så att
den uppdateras löpande.
Det är viktigt att vi tar vara på alla tillfällen att synas och vara med i sammanhang
där vi kan berätta om vår verksamhet. Vår ambition är att starta nya aktiviteter utifrån de önskemål som kommer fram.
Hjältehelgen i juni är ett viktigt arrangemang där våra medlemmar på fredagen kan
anta utmaningen och delta i Hjälteloppet.
Dagen efter genomförs Hjältedagen, en prova-på-dag där vi får möjlighet att visa
upp vår verksamhet och träffa en mängd barn/unga med funktionsvariationer. Ett
gyllene tillfälle att marknadsföra oss och få tips om vad man skulle vilja göra.
Ekonomi
Vår ekonomi har kraftigt försämrats under de senaste åren. Badverksamheten lades
ner för ett par år sedan och rullstolsinnebandyn flyttade till IKSU 2017.
För att kunna behålla nuvarande kommunala stöd (det som tidigare kom från socialnämnden) krävs att vi ersätter dessa verksamheter med nya och minst lika stora
verksamheter.
Vi måste söka fler sponsorer och om möjligt få skriva fleråriga sponsoravtal för att
därmed skapa en tryggare finansiering av vår verksamhet.
Vi måste också fortsätta att söka bidrag från olika fonder och stiftelser. Deltagarnas
egna insatser i form av att sälja Restautrangchansen och Ravelliprodukter måste om
möjligt ökas.
Ett nytt kommunalt bidragssystem kommer att införas och det är oklart hur detta
kommer att påverka vår ekonomi.
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