Verksamhetsplan
Skellefteå Konståkningsförening
Säsongen 2021/2022

Policy
Allt är möjligt.

Vision
Skellefteå konståkningsförening ska bli Norrlands mest framgångsrika förening inom konståkning. För oss
innebär det utveckling av våra tävlingsåkare och deltagande på tävlingar men också att vi värdesätter att vi
är en förening som vill förse samtliga konståkningsintresserade barn och ungdomar i Skellefteåregionen
med show-, tränings– och tävlingsverksamhet av högsta kvalitet.

Vår värdegrund och värderingar
Alla åkare är lika mycket värda oavsett resultat och förmåga och alla åkare skall få utvecklas efter sin egen
förmåga och i sin egen takt;
•

Engagemang: Vi är beroende av allas engagemang och vi är alla lika värdefulla

•

Gemenskap: Vi skapar gemenskap, utesluter ingen och talar inte illa om varandra

•

Utveckling: Vi ger möjligheter till utveckling på alla nivåer

Verksamhetsidé
Föreningen skall förse konståkningsintresserade barn och ungdomar i Skellefteåregionen med träningsoch tävlingsverksamhet av hög kvalitet. Verksamheten skall präglas av en öppen och positiv anda, glädje och
god kamratskap bland alla i klubben. Alla aktiva skall bli sedda, få uppmuntran och få känna att de utvecklas.
Skellefteå konståkningsförenings verksamhet står på tre ben:
•

Breddverksamhet; skridskoskola samt konståkningsgrupperna där man tränar på märken

•

Show- och lägerverksamhet; jul- och vårshow samt höstläger v 44

•

Tävlingsverksamhet; konståkningsgrupperna där man klarat lägst basic och fri grund

Dessa tre ben är alla viktiga för föreningens utveckling. För dessa tre ben finns särskilda mål och aktiviteter
uppsatta.

Engagemang från åkare och föräldrar
För att kunna bedriva verksamhet behöver föreningen inkomster. Alla föräldrar till barn som passerat
skridskoskolan förväntas aktivt delta i verksamheten och tillhöra någon av de arbetsgrupper föreningen har
för att verksamheten ska fungera.
-

Samtliga familjer hjälper till vid tävlingar, uppvisningar och andra arrangemang.

-

Samtliga familjer bidrar med fikabröd och lotterivinster i samband med shower, läger och tävlingar.

-

Samtliga familjer deltar i försäljningsinsatser som t ex New Body, Skyltsöndag etc.

Behov av föräldrar- och åkares engagemang samt åtaganden beskrivs i ett särskilt dokument som både
åkare och förälder tar del av vid övergång från skridskoskolan till konståkningsgrupp och sedan uppdateras
vid varje byte av träningsgrupp.

Roller i föreningen
I en förening finns flera roller och alla är lika viktiga för föreningens utveckling. Våra värderingar ska vara
vägledande för alla roller. Styrelsens roll är att besluta och styra verksamheten i enlighet med på årsmötet
beslutad verksamhetsplan och budget. Föräldrarnas roll är att stötta och uppmuntra sina barn på ett
positivt sätt och att stötta föreningen genom att hjälpa till på olika arrangemang och uppdrag anordnade
av klubben. Åkarnas roll är att göra sitt bästa och utvecklas i sin egen takt och stötta klubben genom att
delta i olika arrangemang och uppdrag. Tränarnas roll är att på bästa sätt utveckla åkarna i positiv anda
utifrån föreningens förutsättningar.

Mål 2021/2022
Breddverksamhet
1. Öka medlemsantalet med 10% jämfört med
säsongen 2018/2019. Ökad marknadsföring av
föreningens verksamhet
2. Alla föräldrar och åkare ska uppleva samhörighet
och öppenhet inom föreningen
3. Öka samarbetet med andra föreningar
4. Bibehålla åkare i föreningsverksamheten oavsett
om man vill tävla eller inte
5. Öka inkomst från säljuppdrag
6. Öka inkomst från sponsring

7. Öka ungdomstränarnas engagemang
8. Genomföra minst ett föräldramöte samt en
föräldrafest
Show- och lägerverksamhet
1. Genomföra jul- och vårshow el motsvarande
2. Genomföra minst en lägerverksamhet

3. Ökad marknadsföring av föreningens verksamhet
Tävlingsverksamhet
1. Föreningen ska genomföra en klubb- och
stjärntävling och andra arrangemang med
mycket bra kvalitet
2. Öka antal åkare som genomför och klarar tester

3. SkeKF’s åkare ska finnas representerade vid
minst 15 stjärn- och/eller klubbtävlingar och eller
A-tävlingar i Sverige under säsongen.
4. Målsättningen är att minst en av A-åkarna ska bli
Elitåkare.
5. Effektivare nyttjande av istider och isytor genom
att…

Aktiviteter
Utveckla koncepten – Vuxengrupp samt Hobbygrupp.
Marknadsföring av skridskoskolan på förskolor, skolor, ishallar,
utskick till nyinflyttade, lappar i brevlådor mm. Genomföra ”öppet
hus” under säsongen.
Starta aktivt arbete i alla nya arbetsgrupper.
Hålla minst ett föräldramöte i omklädningsrummen i samband
med träning för de första fortsättningsgrupperna
Samarbeta med andra konståkningsföreningar för utbyte och
genom träningshelger, tränarutbyte etc.
Erbjuda tränar- och/eller domarutbildning.
Utveckla hobbygruppen för åkare som slutat tävla.
Genomföra minst 3 st säljuppdrag/år
Uppsöka med minst 5 st nya samarbetspartners och behålla
befintliga. Erbjuda våra sponsorer reklamplats i B-hallen på
anvisad plats.
Tränartid mellan ungdomstränarna ska fördelas jämt
Styrelsen planerar in dessa i god tid.

Aktiviteter
Om möjligt genomföra vårshow med 1500 besökare.
Genomföra ett höstlovsläger v 44 med hög kvalitet där andra
föreningar bjuds in och deltar. Utforska möjligheten att
genomföra en utvecklingshelg för egna åkare vid något tillfälle
under året.
Sätta upp skyltar på ishallen som visar vår verksamhet.
Aktiviteter
Delegater till tävlingskommittén, lägerkommitté m fl utses och
förberedelserna påbörjas i god tid.
Minst ett testtillfälle i egen regi ska arrangeras under året, gärna
under lägret v44. Även ett ytterligare testtillfälle bör arrangeras
under säsongen. Alla åkare uppmuntras och supportas för att
testa upp till ny testnivå.
Senast i september upprättas en plan för vilka tävlingar
föreningens åkare kan delta i tillsammans med tränare. Åkare
uppmuntras att även tävla utanför det lokala området.
Handlingsplan upprättas.
… vid behov ta in ytterligare tränare under kortare perioder.
...se över möjligheter till ytterligare tid för egen träning för de
åkare som önskar.

Skellefteå Konståkning
Resultatbudget 2021/2022
Intäkter
Termins- & medlemsavgifter
Bidrag & stöd
Showintäkt
Sponsorintäkt
Fika & övr. försäljning åt föreningen
Uthyrning skridskor
Läger
Kick-off
Tävlingsavgifter
Övriga intäkter
Konståkning i skolan

Förslag till budget 2021/2022
550 000
245 000
312 500
125 000
220 000
2 500
150 000
12 900
75 000
12 500
68 000

Totala intäkter

1 773 400

Kostnader
Inköp mat & mtrl till tävlingar & läger
Showkostnader
Licenser
Avgift Konståkningsförbundet
Lokalhyra
Arbetskläder
Resor & boende
Reklam
Kontorsmaterial
Tävlingsavgifter
Kostnader försäljningsuppdrag
SportAdmin
Övriga kostnader
Personalkostnader
Utbildning
Domararvode
Reseersättning A-åkare

45 000
80 000
7 500
25 000
225 000
10 000
35 000
25 000
15 000
55 000
95 000
10 000
35 000
1 025 000
25 000
12 500
7 500

Totala kostnader

1 732 500

Verksamhetens resultat
Räntekostnader

Årets resultat

40 900
750

40 150

