Förslag
VERKSAMHETSPLAN 2020
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.
Elhockeyn
Elhockeyverksamheten fortsätter som tidigare år med två träningstillfällen per
vecka.
Nyrekrytering av deltagare görs via information till skolor och i samband med olika
arrangemang.
Vi ska skapa ekonomiskt utrymme för deltagande i minst 2 cuper.
Under sommaren planeras det att göra ett elhockeyläger på tre dagar.
Parasport Cirkel
Cirkelträningen erbjuds alla våra målgrupper. Målet är att öka antalet deltagare från
5 till 7 stycken under året. Samarbetet med IKSU fortsätter så att vi kan hålla ner hyreskostnaden.
Showdown och Cirkelträning
Under 2019 har vi lyckats starta Showdown och cirkelträning för de med synnedsättning. Det är en liten grupp än så länge på 4st. Målet för 2020 är att öka antalet
till 6st. Rekrytera ytterligare en ledare är nödvändigt om antalet deltagare ökar.
Nya verksamheter
En av utmaningarna för den nya styrelsen 2020 blir att få igång Goalball. Här krävs
arbete att hitta en halltid, ledare, deltagare och hålla uppe samarbetet med övriga
aktiva inom Goalball. Det finns önskemål om att lägga en turnering i Umeå och då
krävs att vi har en träningsgrupp samt engagerade ledare och styrelsemedlemmar
för att tillsammans med Goalball-kommittén anordna detta.
Information och marknadsföring
Hemsidan är en viktig informationskanal, så att hålla den uppdaterad är ett måste
för att få utomstående intresserade av våra aktiviteter. Fortsatt minst en i styrelsen
som har huvudansvar, gärna två, men alla har en roll att komma med material som
är bra att lägga ut.
Sociala medier är en annan informationskälla vi ska fortsätta jobba vidare med och
hålla uppdaterade. Det bör vara minst två i styrelsen som ansvarar för detta.
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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 funktionsnedsättning. Ett
gyllene tillfälle att marknadsföra oss och få tips om vad man skulle vilja göra.
Blodomloppet
19 maj är årets Blodomloppet. Vi har siktet inställt på att delta med flera av våra
medlemmar. Sponsorer ska sökas för att kunna trycka upp förenings t-shirts så vi
syns.
Ekonomi
Vår ekonomi har kraftigt försämrats under de senaste åren då två stora verksamheter har försvunnit och inkluderats i annan förening.
För att kunna behålla och öka nuvarande kommunala stöd 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 Restaurangchansen, Saffran och andra produktermåste 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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