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Verksamhetsbeskrivning
ÖIS Friidrottsklubb har idag ca 250 medlemmar. Vi har träningsverksamhet för
barn som är 10 år och äldre, ungdomar och juniorer förstås och en stark
elitverksamhet med såväl SM-segrare som OS-deltagare. Vi har idag anställda
huvudtränare för ungdoms- och juniorverksamheten samt fyra anställda
elittränare. Vi har också ca 15 fritidstränare för såväl ungdom, junior som senior.
Vår filosofi är att fostra barn och ungdomar till idrottare som lär sig att hårt slit
lönar sig i framtiden. Våra ledare är kunniga och entusiastiska, genom glädje och
gemenskap skapar vi förutsättningar att nå världseliten. Vi kallar det för ÖISandan och vill att det ska prägla vår verksamhet.
Vi arbetar också utifrån väl definierade riktlinjer avseende ekonomiska bidrag till
träningsgrupperna där ansvariga tränare beslutar över sin tilldelade
gruppbudget. Även personliga budgetar regleras enligt dessa riktlinjer. På så sätt
kan alla planera sitt idrottsår på ett klokt sätt och vi fortsätter driva föreningen i
god ekonomisk balans. Vi är alltid rädda om pengarna och väl ekonomiskt
medvetna för att hålla kostnaderna nere.
Vi arrangerar också flera viktiga arrangemang. Världsungdomsspelen är idag
Europas största arenatävling i friidrott. Ett arrangemang som växer år efter år
och som vi ska vara mycket stolta över. Blodomloppet är ett
motionsarrangemang där vi i Göteborg lockar fler än 10 000 deltagare som
därigenom uppmärksammar den livsviktiga blodgivningen. Vi är också en viktig
del i Göteborgsvarvet, där vi har ansvar för nummerlappsutdelningen samt Lilla
varvet.
Engagemanget och funktionärsinsatserna från aktiva, ledare, föräldrar och övriga
medlemmar i samband med våra arrangemang är det som ger oss medel att
bedriva den verksamhet vi gör idag.
Tack vare dessa frivilliga insatser kan föreningen ha låga avgifter och också
säkerställa att så mycket som möjligt av pengarna går till att skapa direkt nytta
för våra idrottare och tränare – själva idrottsverksamheten.
När det gäller Världsungdomsspelen har vi idag några viktiga samarbetspartners,
Intersport, Asics och Scandic. Som klädleverantör har vi ett avtal med
Intersport/Adidas. Vi arbetar kontinuerligt och aktivt med att hitta nya
samarbetspartners.
Vi driver verksamheten med en ekonomisk medvetenhet. Våra arrangemang och
marknadsinsatser genomförs för att komma den idrottsliga verksamheten till
godo. Vi arbetar utifrån uppsatta riktlinjer (se bilaga ÖIS budgetsystem 2017)
avseende fördelning av bidrag till våra aktiva och tränare. Vi skriver också avtal

Verksamhetsplan

med samtliga aktiva som erhåller bidrag för att ge en tydlighet över den aktive
och klubbens rättigheter och skyldigheter.
ÖIS Friidrottsklubb anammar SFIF:s värdegrund och vi skall ta hänsyn till den i
vår dagliga verksamhet och i vår långsiktiga planering.
Vi verkar för en miljö utan kränkningar och sexuella trakasserier och för ett
idrottsutövande fritt från doping.
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ÖIS Friidrottsklubbs inriktning för att skapa idrottsliga framgångar de kommande
3-5 åren


Vi är en bredd- och elitklubb.



Vi attraherar talanger i alla åldrar genom att ha Sveriges mest engagerade
och kompetenta tränare.



Vi blir fler medlemmar, fler aktiva och fler ledare med en stor mångfald.



Vi startar upp en barngrupp (från 10 år) varje år.



Vi erbjuder våra talanger grenspecifik träning inom alla grenområden.



Vi utvecklar vår marknadsverksamhet där sponsring och egna
arrangemang är en förutsättning.



Vi utvecklar våra egna arrangemang Blodomloppet och
Världsungdomsspelen samt säkrar delaktigheten i Göteborgsvarvet.



Vi har ekonomi i balans och klarar därmed oförutsedda händelser.

ÖIS Friidrottsklubbs verksamhetsmål för 2017


Klubben är representerad av aktiva i VM.



Klubben är representerad i landslagen av minst 20 aktiva.



Att vara bland de fem främsta klubbarna vad gäller SM-poäng.



Ta minst 50 SM-medaljer.



Medalj i Lag-SM för män.



Avancera till division 1 i seriesystemet för kvinnor.



Deltagande på lag-USM och Kraftmätningen.



Alla tränare genomgår relevant utbildning för sin åldersgrupp.



God ekonomisk kontroll och verksamhetsstyrning.



Arrangera IJSM 2017 tillsammans med IK Vikingen med ekonomiskt stöd
av GFIF.



Genomföra Blodomloppet och Världsungdomsspelen med förbättrat
resultat



Tävlingar i stadsmiljö under Världsungdomsspelen



Kontraktera minst 5 sponsorer med en årlig intäkt på minst 250 tkr



Genomföra utvecklingssamtal med samtliga hel- och deltids-anställda

