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IF Friskis&Svettis Knivsta

Verksamhetsplan 2017
Vår förening
Den stora utmaningen vi står inför, är att fortsätta att inspirera fler att vara funktionärer, främst ledare, så vi kan erbjuda ett träningsutbud, som lockar fler att träna hos oss. Vi behöver också fördela ett antal administrativa uppdrag som behöver fungera för en bra verksamhet.
Funktionärer
Vi har utbildat en ny ledare som börjat leda pass under vårterminen 2016 och ambitionen är att
under 2017 utbilda minst en ledare till. Om vi hittar ledare för juniorverksamheten finns det efterfrågan på pass. Vi har idag en god bemanning när det gäller värdar och ambitionen är att behålla
och ytterligare bättra på den. Sedan behöver funktionen som ledar-, medlemsregister-, samt klädansvarig tillsättas.
Träningstillfällen
För närvarande har vi 3 pass i veckan i Högåsskolan på kvällstid, ett i Långhundraskolan och ett
pass på dagtid i Staffansgården. Önskemål från medlemmar finns om ett pass på lördag förmiddag
men det står och faller med att vi har tillgång till ledare..
Hemsidan http://www.knivsta.friskissvettis.se/
Hemsidan är navet i både vår externa och interna kommunikation och vi är glada åt att vår webbansvarig kontinuerligt uppdaterar och utvecklar de möjligheter vår webbsida ger. Med snabba uppdateringar kan vi informera om schemaändringar till motionärerna och genom länken till Riks nya
sida Funknet, kan funkisarna hålla sig uppdaterade när det gäller utbildnings-, inspirationstillfällen
och andra nyheter från Riks. Vårt Facebook-konto har ytterligare underlättat kommunikationen med
medlemmarna och det är nog det gamla talesättet att det bara är fantasin som sätter gränserna för
hur vi kan använda hemsidan och Facebook.
Priser och betalningssätt
Vi har behållit priserna från förra året
• Medlemsavgift 100 kr
För att köpa aktivitetskort måste du vara medlem.
Medlemsavgiften är per kalenderår och inkluderar också en försäkring.
• Stora kortet 800 kr per termin eller 1 500 kr per kalenderår.
Gäller för alla aktiviteter för motionärer i åldersgruppen 21-64 år.
• Lilla kortet 400 kr per termin eller 750 kr per kalenderår
Gäller för alla aktiviteter för motionärer i åldersgruppen 16-20 år samt 65+ år
• Klippkort 500 kr
10 klipp som kan användas för deltagande i samtliga aktiviteter, obegränsad livslängd
Betalning kan ske direkt till vårt PG-konto, hos ICA kvantum eller via Swich.
Budget 2017
Förslaget ger ett överskott på 2 604 kronor för 2017 och ett ackumulerat överskott på 97 586 kronor.
Intäkterna har beräknats utifrån att 180 medlemmar betalar 100 kr i medlemsavgift och att intäkterna för aktiviteter i snitt blir 784 kr. Nedan följer en sammanställning av utfallet 2016 och budget
2017.
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År

Utfall

Budget

2 016

2 017

INTÄKTER
Medlemsavgifter

16 100

18 000

126 210

141 104

142 310

159 104

32 785

40 000

Materialförbrukning

1 593

5 000

Resor
Kontorsomkostnader

4 152

5 000

Annonser

5 599

10 000

Försäkring sak

2 336

2 500

F&S arrangemang

5 824

8 000

Öv. ext. kostnader

15 322

30 000

S:a externa kostn.

67 611

100 500

F&S interna arrang.

3 934

5 000

Funktionärskläder

5 493

10 000

Milersättningar
Utbildningskostnader

250

1 000

18 350

40 000

S:a personalkostn.

28 027

56 000

S:a kostnader
Resultat f. avskrivn.

95 638

156 500

Årets resultat

46 672

2 604

Ack. Resultat

94 981

97 585

Aktiviteter
Bidrag
Klädförs
Övrigt
S:a intäkter
KOSTNADER
Kostnad Sålda Varor
Lokalhyror

Arvoden

Försäkring medl.

Avskriv. inventarier
Räntenetto

Avslutning
Den nedåtgående trenden av antalet medlemmar och funktionärer föreningen haft under de senaste
åren bröts 2016 då det blev en ökning med 15 % till 161 medlemmar. Antalet nya deltagare på
passen under vårterminsstarten gör att vi vågar budgetera med en ökning av medlemmar även under
2017 som vi kan förmedla den rörelseglädje vi vill erbjuda och att det resulterar i att medlemmarna
ler när de tänker på sin friskisförening!

Styrelsen

