TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB
VERKSAMHETSPLAN 2012
Övergripande verksamhetsmål
 Arbeta aktivt för att bygget av hallen startar under 2012.
 Skriva avtal om nyttjande och ekonomiska förutsättningar för hallen.
 Följa upp medlemsenkäten och aktivt verka för att medlemmar, aktiva och ledare trivs och
utvecklas i klubben. Göra en medlemsenkät per år för att säkerställa att vi förbättrar oss.
 Bibehålla och förbättra klubbens relationer till kommunen, sponsorer och andra intressenter
med kopplingar till vår verksamhet.
 Utöka träningschefens anställning från 75 % till heltid.
 Anställa en medeldistanstränare på halvtid.
 Verka för att utveckla våra tränares kompetens och genom detta attrahera friidrottare att söka
sig till Turebergs Friidrottsklubb.
 Fortsätta att flytta besluten så nära verksamheten som möjligt och utveckla samt klarlägga
utskottens ansvar och befogenhet.

Idrottsutskottet
 Revidera reglerna för träningsstöd.
 Revidera avtalen för våra tränare.
 Arrangera tränarmöte regelbundet under hela året.
 Skapa individuella utvecklingsplaner för tränarna.
 Stärka och utöka tränarorganisationen.
 Genomföra en IU-konferens under hösten inför planeringskonferensen.
 Fortbilda våra tränare med interna clinics.
 Fortsätta att följa upp skadeförebyggande åtgärder för äldre aktiva med rörelseanalyser,
 Arrangera en kickoff i april för tränare och aktiva 15 år och äldre.
 Skapa policydokument för: värdegrund, trakasserier samt ansvar för ledare och aktiva.

Arrangemangsutskottet
 Anordna funktionärsutbildning tillsammans med Täby IS och Väsby IK.
 Utbilda 10 st distriktsdomare och 2 st förbundsdomare.
 Förtydliga funktionärsrollen genom information före och under arrangemangen.
 Ny flik på hemsidan, benämnd Funktionärer.
 Noggrannare uppföljning av att föräldrar och aktiva utför sina funktionärsdagar.
 Senast 30 april ha samtliga viktiga funktioner som grenledare, kansli, tävlingsledning och
75% av övriga funktioner till JSM klara.
 Ta fram checklistor med planering inför och genomförande under för samtliga arrangemang.
 Följa upp arrangemangen och skapa erfarenhetsåterföring.
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Marknadsutskottet
 Arbeta internt och externt med skriften ”Turebergs Friidrottsklubbs verksamhet – en social
del i samhället.
 Skriva avtal med ytterligare två sponsorer/samarbetspartners på klubbnivå.
 För respektive tävling och evenemang vi arrangerar i text beskriva dem bl a för ändamålet att
kunna erbjuda samarbetspartners en delaktighet som sponsor.
 Sälja exponeringar på våra tävlingar och evenemang.
 Då beslut finns, och första spadtaget är gjort, för den nya inomhushallen erbjuda en samarbetspartner att äga namnet på hallen under en tioårsperiod.
 Dito sälja ”Hallsponsorskyltar” i valörerna guld, silver och brons.
 Skapa nätverk med våra samarbetspartners som stomme. Nätverket träffas två gånger per år.
 Utveckla klubbens hemsida.

Arrangemang 2012
 Turebergsstafetten 5 maj
 Edsvik Parkstafett 24 maj
 Stockholm Marathon 2 juni
 Sayo 8-10 juni
 Sommarfriidrottsskola
 Sollentuna GP 5 juli
 Jubileumsmaran 14 juli
 Junior-SM 10-12 augusti
 DN Galan (17/8) veckan 14-19 augusti
 Klubbmästerskap 7-11 år 5 september
 Stockholm Halvmarathon 15 september
 Edsbacka Marknad 16 september
 Topploppet 22 september
 Sayo Indoor 1 december
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