FOTBOLLSKLUBBEN F Ö R BA R N O C H UNGDOMAR

AZALEA BK
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016

Azalea BK:s verksamhetsår kommer att präglas av att stärka det
vardagliga arbetet för ledare och aktiva, samt arbeta med vision
Majvallen. Vi har en stram budget som innebär att vi ser om våra
kostnader.
Azalea ligger nu stadigt på omkring 600 spelare och 100 aktiva ledare och
föreningsfunktionärer. Därmed är vi fortsatt en av Göteborgs största
ungdomsföreningar inom fotbollen.
Vi har ICA Supermarket Majorna och Dunross som våra huvudsponsorer. Vi är
väldigt tacksamma för deras stöd och skulle inte alls kunna bedriva den verksamhet
vi gör utan det.
Vi fortsätter att samarbeta med GFF.

FOTBOLL
Fotbollslek för barn födda 2010 ska starta under året.
Deltagande i cuper
Spelutbildningsplanen ska förankras i verksamheten
Vi ska få med ”gamla” aktiva i verksamhet.
Etablera spelformsanvarigas arbete i föreningen.
Etablera arbetet med kontkatföräldrar

AZALEA-ARRANGEMANG UNDER ÅRET
AZALEADAGEN
Datum och organisation ej fastsällt
SOMMARFOTBOLLSSKOLA
Sommarfotbollsskola äger rum vecka 25 och vecka 33. Ungdomar från Azalea
utbildas och är med som ledare.
AZALEA ORANGE UTBILDNINGSVECKA
Under en vecka i november ställs träningar och andra lagaktiviteter in och vi kör en
utbildningsvecka även detta år

ORGANISATION
FÖRENINGSUTVECKLARE
Vi är med i ett projekt med fnansiering från kommun, fotbollsförbund och egen
insats för att ha en föreningsutvecklare/ administratör anställd.
UTVECKLING AV STYRELSEARBETE
Skapa starkare organisation för styrelsens arbete som organ. Forma utskott för
vision Majvallen. Stärka fotbollsutskottet

PRIORITERADE OMRÅDEN 2016
Samverkan med andra föreningar och idrotter
Integration och likabehandlingsplan
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Tillsätta en arbetsgrupp som ser över jämställdhetspolicy och likabehandling
Fortsatt utveckling av organisation i lagen och stöd till ledare och tränare genom
den nya rollen spelformsansvarig och kontaktföräldrarollen
Fortsatt arbete med att utveckla och implementera spelarutbildningsplanen,
utbildningsplan
Fortsätta erbjuda utbildning och ledaruppdrag till våra ungdomsledare
Utveckling av kringarrangemang som stärker klubbkänslan och tillhörigheten till
Majvallen
Fortsatt arbete med att verka för nytt klubbhus på Majvallen
Se över rutiner för materialhantering

Göteborg i mars 2016
Styrelsen för Azalea BK
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