EN FOTBOLLSKLUBB FÖR BARN, UNGDOMAR OCH FÖRÄLDRAR

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017

Verksamhet
Azalea BK är en fotbollsklubb för barn och ungdomar och deras föräldrar. Vi är en
kvartersklubb med vår lokala förankring i stadsdelarna runt Slottsskogen. Azalea
BK drivs helt av ideella krafter och verksamheten formas av alla aktiva medlemmar
tillsammans.
MÅLSÄTTNING

Azalea BK har som mål att utveckla fotbollsglädje och fotbollskunnande i stora
årskullar av unga fotbollsspelare och att få dem att behålla sitt fotbollsintresse så
långt upp i åldrarna som möjligt. Klubbens framgång ska inte mätas i antal vunna
matcher utan i hur många spelare vi får med oss hela vägen från knatteåren till
junioråldern.
UPPGIFT

Vi vill visa på ungdomsidrotten som en positiv kraft. Idrott handlar inte minst om att
forma den egna identiteten, att i gemenskap med andra lära sig ta ansvar och visa
hänsyn. Både lagets framgångar och besvikelser blir viktiga byggstenar i barnens
personliga utveckling. Det är själva färden som är resans mål.
Vi ser oss själva som nyskapande, och vill vara en ledande aktör i Sveriges
fotbollsfamilj i arbetet med att fer barn och ungdomar ska få möjlighet att utvecklas
utifrån individens egna villkor. Vårt arbete ska präglas av riksidrottsförbundets
vision och värdegrund. Vårt uppdrag är att, genom en god verksamhet, fostra goda
samhällsmedborgare och aktivt arbeta mot att skapa glädje och gemenskap,
demokrati och delaktighet, ge alla möjlighet att vara med, samt säkerställa rent
spel. Azalea Bk ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s
konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Azalea Bk ska framför allt vara en förening som:
 främjar ledarskapet som en naturlig del av ungdomars idrottsutbildning och
som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag
 bedriver en verksamhet som på alla nivåer är trovärdig i förhållande till
idrottens idé och mål
 verkar i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma vision och värdegrund,
och ständigt utvecklas och förbättras till både form och innehåll
 verkställer att tävlingsverksamheten för samtliga barn och ungdomar ska
utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottsutveckling,
och motverkar utslagning
 genom sin verksamhet medverka till en positiv utveckling i samhället och
aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nerbrytande

FOTBOLL – ÖVERGRIPANDE AKTIVITETER
Planerade aktiviteter:
Fotbollslek för barn födda 2011 ska starta första söndagen i september.
Lag för barn födda 2010 startas i april
Våra riktlinjer ska leda verksamheten
Fortsätta utbilda ledare och föräldrar
Ge förutsättningar för att likställa herr och damjuniorer i Azalea BK/GFF
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Utveckla verksamheter för att ge fer unga vuxna att vara både aktiva och delaktiga
i Azalea

AZALEA-ARRANGEMANG UNDER ÅRET
TRÄNARUTBILDNING
Tränarutbildning C och B ungdom genomförs under året. Workshop 3 mot 3-spel
och 5 mot 5-spel ska genomföras under våren.
AZALEADAGEN
Azaleadagen ska genomföra den 25 maj i samband med Azaleas 25 år jubileum.
Ordförande samordnar kontaktföräldrar som ansvarar för att genomföra aktiviteten.
SOMMARFOTBOLLSSKOLA
Sommarfotbollsskola genomförs vecka 25 och 32. Styrelsen samordnar ansvarig
grupp som leder arbetet ihop med föreningsutvecklare.
AZALEA ORANGE UTBILDNINGSVECKA
Genomförs vecka 47. Fotbollsutskotten ansvarar att aktiviteten genomförs.
MAJORNA DAGEN
Anornas i samverkan med andra aktörer i stadsdelen under september 2017.
Styrelsen samordnar och genomför tillsammans med kontaktföräldrar.
AVSLUTNING FÖR LAG OCH LEDARE
Anordnas sista dagen under orange utbildningsveckan (v.37). Styrelsen och FU
samordnar kontaktföräldrar som genomför aktiviteten.

ORGANISATION
FÖRENINGSUTVECKLARE
Vi ska under 2017 fortsätta att ha en anställd föreningsutvecklarare. Vi ska sträva
efter att avlasta FUs administrativa uppgifter för att ge möjlighet och tid att arbeta
mer med den dagliga verksamheten och klubbens utveckling.
UTVECKLING AV STYRELSEARBETET
Samtliga styrelsemedlemmar ska genomföra Sisus grundkurs för styrelsearbete
Samtliga styrelsemedlemmar ska ansvara för minst ett av de olika
utvecklingsområden som ska driv föreningen framåt
Samtliga styrelsemedlemmar ska delta och vara aktiva under Azaleas
utbildningsvecka
Samtliga styrelsemedlemmar ska aktivt delta på föreningens ledarkonferens.
STRÄVANSMÅL
Styrelsen ska aktivt arbete med att skapa ett aktivitetshus på Majvallen(Vision
Majvallen)
Styrelsen ska aktivt arbete med att öka externa intäkter i syfte att kunna anställa
ytterliga en person. En ytterliga anställd ger möjlighet att arbete tydligare med
utveckling, samverkansprojekt och övrig verksamhet.
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Styrelsen ska under 2017 arbeta mot att tydliggöra föreningens övergripande mål
och skapa en långsiktig plan inom tre huvudområden - Aktivitetshus, Ledarakademi,
Samverkan
Göteborg i mars 2017
Styrelsen för Azalea BK
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