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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2005/2006 
1 VERKSAMHETSIDÉ 

Huddinge AIS Friidrott verksamhetsidé är att med hög kvalitet bedriva friidrott för alla. 

Vår verksamhet kännetecknas av glädje, goda förebilder, öppenhet, trovärdighet och en god 
gemenskap med respekt för alla människors lika värde. 

Vår inriktning är att utveckla individen fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. 

Vi tar avstånd från doping, fusk och droger. 

2 VISION 

HAIS, det självklara valet. Vi är den bästa föreningen som genom satsningar på mångfald från 
ung till gammal är attraktiv för såväl motionär som elit. 

3 STRATEGIER 

• Vi har en välbalanserad ekonomi utifrån en mångfald av inkomstkällor utan risktagande 

• Vi har en tydlig och kommunicerad organisation som arbetar för att stödja verksamhetens 
utveckling mot visionen, på kort och lång sikt. 

• Vi attraherar barn och ungdomar att börja i föreningen. 

• Vi vårdar och utvecklar de aktiva så att det stannar inom föreningen. 

• Vi ställer tydliga krav på de aktiva med rättigheter och skyldigheter för såväl träning som 
tävling. 

• Föräldrar är en viktig rekryteringsbas för ledare och funktionärer. 

• Vi har en väl fungerande rekryteringsverksamhet som tillgodoser föreningens behov av 
kompetenta ledare. 

• Vi säkerställer att vi har en gemensam syn på hur våra tränare/ledare ska utvecklas och 
verka inom HAIS. 

• Träning är tillgängligt för alla och genomförs för att skapa välbefinnande, social 
gemenskap och individuell prestation. 

• Tävlande, för aktiva och egna arrangemang, har en central roll i HAIS. 

• Vi genomför gemensamma aktiviteter för medlemmarna som stärker HAIS-andan. 

• Vi arbetar för att tydliggöra hur vi ska använda våra främsta informationskanaler (webb, 
tidning, etc.) 

• Vi säkerställer god tillgång till träningsmöjligheter. 
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4 BESKRIVNING AV MÅL OCH AKTIVITETER 2005/2006 

4.1 Ekonomi 

Vi har en välbalanserad ekonomi utifrån en mångfald av inkomstkällor utan risktagande. 

• Ökade intäkter med minst 10 % per år. 

• En plan för att utnyttja medlemmars kontaktnät, särskilt nya föräldrar, klart september 
2006 

• En plan för arbete gentemot nya målgrupper, t.ex. centrumföreningen, klar september 
2006 

• En plan för att förbättra sökandet av bidrag, stipendier etc, klar september 2006 

4.2 Organisation och utbildning 

Vi har en tydlig och kommunicerad organisation som arbetar för att stödja verksamhetens 
utveckling mot visionen, på kort och lång sikt. 

• Utbildningsplan antagen av styrelsen, dec 2006. 

• Organisationsbeskrivning med definierade roller, maj 06. 

4.3 Aktiva 

Vi ska attrahera alla, från barn till elitidrottare, att börja i föreningen. 

• Starta en ny 7-årsgrupp varje år. 

• Ungdomsverksamheten ska växa i antal. 

• Junior- och seniorverksamheten ska växa i antal. 

Vi vårdar och utvecklar de aktiva så att de stannar inom föreningen. 

• Minst 80 % för 14 år och yngre och 90% för 15 år och äldre är kvar efter årets slut. 

Vi ställer tydliga krav på de aktiva med rättigheter och skyldigheter för såväl träning som 
tävling. 

• Alla juniorer och seniorer som lyfter personligt bidrag, ska ha kontrakt, dec 05 

4.4 Ledare 

Föräldrar är en viktig rekryteringsbas för ledare och funktionärer. 

• Vid start av ny ungdomsgrupp ska det finnas minst en föräldratränare per tio barn. 

• Minst tio nya föräldrar per år går grundkursen för funktionärer. 

Vi har en väl fungerande rekryteringsverksamhet som tillgodoser föreningens behov av 
kompetenta ledare. 

• Alla aktiva över 14 år ska ha en utpekad huvudtränare. 
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• Minst två tränare i varje träningsgrupp. 

• Minst två erfarna tränare i varje grengrupp. 

• Varje aktiv med extern tränarhjälp skall ha en kontaktperson inom föreningen. 

• En utbildningsplan för distriktsfunktionärer, mars 06. 

• Minst en ny förbundsdomare under 2006. 

Vi vill säkerställa att vi har en gemensam syn på hur våra tränare/ledare ska utvecklas och 
verka inom HAIS. 

• Alla föräldratränare ska genomgå introduktionsutbildning. 

• Minst två tränare i varje träningsgrupp ska genomgå åldersrelaterad utbildning. 

• Tränarråd för ungdom och junior/senior ska vara etablerade och arbetsbeskrivning ska 
finnas senast mars 2006. 

4.5 Träning 

Träning är tillgängligt för alla och genomförs för att skapa välbefinnande, social 
gemenskap och individuell prestation. 

• Bedriva träningsverksamhet för alla åldrar från 7 år till elitaktiva 

4.6 Tävling 

Tävlande, för aktiva och egna arrangemang, har en central roll i HAIS. 

För de aktiva seniorerna: 

• Minst 1 aktiv (som deltagit i utvecklingsgruppen) skall inom 7 år ha deltagit vid 
internationellt seniormästerskap (EM, VM el OS). 

• Vara bland de fem bästa stadionklubbarna. Senast 2006 (2008) vara en av de tio (sex) 
bästa föreningarna inom Svenska Friidrottsförbundet (enligt rösträttsberäkningen). 

• Minst en (1) deltagare vid senior-EM 2006 i Göteborg. 

• Minst 8 (12) placeringar bland de 6 bästa på stora SM 2006 (2008). 

• Kvinnorna skall senast 2008 vara bland de 4 bästa i lag-SM. 

• Männen skall senast 2008 delta på lag-SM. 

• Delta på stafett-SM 2006 (2008) med minst 6 lag (10 lag) bland de 6 bästa. 

• Minst 2 (5) löpare bland de 10 bästa och 2 (4) lag på poängplats (bland de 6 bästa) vid 
terräng-SM 2006 (2008). 

• Minst 15 placeringar bland de 6 bästa på inomhus-SM 2006. 

För de aktiva juniorerna: 

• Minst 1 deltagare vid JVM (19-års) 2006. 

• Minst 14 (20) placeringar bland de 6 bästa på JSM 2006 (2008). 
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• Minst 15 placeringar bland de 6 bästa på inomhus-JSM 2006. 

För de aktiva ungdomarna: 

• Minst 8 (15) placeringar bland de 6 bästa på USM 2006 (2008). 

• Tillhöra Stockholms 3 bästa ungdomsföreningar, avseende PF 11, 13, och 15 år 2006. 

• Delta med fullt lag vid lag-USM, 2006. 

• Minst 15 placeringar bland de 6 bästa på inomhus-USM 2006. 

För de egna arrangemang: 

• Att genomföra årets tävlingsarrangemang. 

- SM i mångkamp, 

- Scandic Indoor Games, 

- Sista Chansen, 

- Kvantumjoggen och Asics jubileumslopp, 

- Huddinge Olympiaden, 

- Huddingespelen, 

- Viking Line Cup, 

- Back on field, 

- Klubbmästerskap för ungdom 

- Medverka i Stockholm Marathon och Stockholm Cup. 

- Genomför Serieterrängen vår och höst. 

Arrangörskommittén 

• Ökade intäkter på egna arrangemang. 

• ”Höjd status på Huddingespelen” för att få mer externa deltagare. 

• Minst ett SM eller NM per år. 

4.7 Socialt 

Vi genomför gemensamma aktiviteter för medlemmarna som stärker HAIS-andan. 

• En HAIS-dag genomförd under 2006. 

4.8 Information 

Vi ska arbeta för att tydliggöra hur vi ska använda våra främsta informationskanaler 
(webb, tidning, etc.). 

• En informationsplan antagen av styrelsen, juni 2006. 

• Ett presentationsmaterial antaget av styrelsen, mars 2006. 
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4.9 Lokaler och anläggningar 

Vi säkerställer god tillgång till träningsmöjligheter. 

• Träning ska kunna bedrivas i den omfattning det efterfrågas. 

• En plan för utveckling av föreningens huvudarena Källbrinks IP, juni 2006 

• En plan för utveckling av klubblokalen och gymmet, september 2006. 

• En strategi för användning av vår nya Multihall, mars 2006. 
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