Verksamhetsplan för Friskis & Svettis Torsby - 2020
Arrangemang för medlemmar:
I samarbete med Prima Sport och Allsport erbjuda rabatterade priser på skor och konfektion
till medlemmar i samband med terminsstart.
Ansvar: Styrelsen

Arrangera tema jympapass t.ex. vid start av sommarjympan, höstterminsstart, juljympa och
nyårsjympa. På initiativ av ledare kan andra temapass genomföras, utifrån ledarkapacitet och
förutsättningar.
Ansvar: Verksamhetsledare, ledare

I samband med terminsstart VT/HT erbjuda gratis ”prova på pass” under terminens första
vecka. I samband terminsstart sälja jympakort.
Ansvar: Styrelsen, ledaransvarig

Gästjympare från andra föreningar kan bjudas in för att ge möjlighet för medlemmar och
funktionärer att ”prova på ”. Gästledare som bjuds in ska delge kopia av senaste LUF
protokollet.
Ansvar: Styrelsen, Verksamhetsledare och ansvariga funktionärer kopplat till organisationsschemat.

Marknadsföring/värva nya medlemmar:
(Gratisjympa under terminernas första vecka, deltagarna får möjlighet att prova alla våra
intensiteter.)
Under terminen erbjuda olika ”tema veckor” tex. Move Your Buddy, Kompis vecka.
Ansvarig: Styrelsen och verksamhetsledare

Ställa upp och leda uppvärmning i samband med olika arrangemang på orten som t ex
Borejoggen, Mârtensjoggen och Hovfället Trail Run.
Ansvarig: Verksamhetsledare, ledaransvarig

Erbjuda gratis jympa t.ex. sommar, jul och nyårsjympa utifrån ledarkapacitet och
förutsättningar.
Ansvarig: Styrelsen och verksamhetsledare

Föra dialog om samarbete med lokal Kiropraktor/massör för att kunna erbjuda
medlemsnytta/förmån.
Ansvarig: Styrelsen, verksamhetsledare.

Annonsering av Friskis & Svettis verksamhet och aktiviteter i lokalt annonsblad Torsby
Bladet och Facebook.
Kontinuerlig, saklig uppdaterad information, veckans information via funktionärssida på FB.
Ansvarig: Styrelsen, ledaransvarig, värdansvarig och ledare.

Tillgänglig information angående Friskis & Svettis på vår hemsida
www.friskissvettis.se/torsby och på föreningens FB sida.
Ansvarig: Styrelsen

Utveckla föreningen internt/externt:
Under 2020 aktivt arbeta vidare med genomförs SWOT analys (oktober 2019
Medlemsenkät genomföras under HT 2020 för att kunna få in våra medlemmars synpunkter,
åsikter.
Kontinuerligt fortsätta arbetet med utvecklingen av kvalitét i verksamheten,
utveckling/utbildning av ledare. Verka för att införa nya intensitet under 2021.
Ansvarig: Styrelsen, verksamhetsledare i samverkan med ledar/värdansvarig.

Verka för att stärka föreningens ekonomi.
Ansvarig: Styrelsen och Verksamhetsledare

Vi kommer fortsatt försöka hitta på gemensamma aktiviteter för funktionärerna för att
fortsätta ha den goda sammanhållning som vi nu fått i funktionärsgruppen.
Vi ska aktivt verka för att fånga upp och ta till vara alla funktionärers idéer för utveckling av
verksamheten/föreningen.
Ansvarig: Styrelsen,Verksamhetsledare, ledare/värdansvarig

Vi ska bjuda in till minst två funktionärsträffar per termin.
Ansvarig: Verksamhetsledare, ledaransvarig, värdansvarig

I dialog med Fritidsförvaltningen skapa bättre mer anpassade tider utifrån föreningens behov
och önskemål, fördela starttider från 17.00 - 19.00.
Ansvarig: Styrelsen i samverkan med Verksamhetsledare, ledare/värdansvarig.

Styrelsen ska utvärdera VL och revidera arbetsbeskrivning utifrån genomförd utvärdering.
Styrelsen ansvarar för att implementera framtagen arbetsordning för valberedningen.
Styrelsen skall verka för att värdarna ska registrera antal motionärer digitalt.
Ansvarig: Styrelsen, värdansvarig

Utbildning av ledare/ Ledaruppföljning/LUF 2020:
Genomföra en ledaruttagning under HT .
Under 2020 planera för att utbilda ny ledare under VT 2021samt att undersöka intresset hos
befintliga ledare för vidareutveckling/utbildning.
Ansvarig: Styrelsen, Verksamhetsledare

Under 2020 genomföra kompis LUF av alla föreningens ledare.
Ansvarig: Verksamhetsledare, ledaransvarig och styrelse

Under 2020 skall alla verksamma ledare ledaruppföljas/LUFas. Nyutbildade ledare
diplomeras och LUFas först nästkommande termin.
Alla aktiva ledare skall under året delta på minst ett pass inom ”sin” intensitet, i annan
förening. Detta dokumenteras och tas upp i dialog i samband med LUF.
Ansvarig: LUF, Ledare, Verksamhetsledare.

