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Verksamhetsplan ÖIS Friidrottsklubb 2021 

I pandemins skugga 

En verksamhetsplan för 2021 måste ovillkorligen innehålla en inledande reservation med 

tanke på den pågående pandemin. Vår ambition är givetvis att upprätthålla vår 

verksamhet så långt som över huvud taget är möjligt. En förutsättning för detta är dock 

att vi kan genomföra våra arrangemang i någorlunda normal omfattning. I skrivande 

stund finns frågetecken för såväl Göteborgsvarv, Blodomlopp som Världsungdomsspel. 

Våra inkomster sätter givetvis ramarna för vår verksamhet vad gäller anställningar, 

elitbudget, läger med mera. 2020 lyckades vi väl med detta trots att vår omsättning blev 

ca 5 miljoner istället för budgeterade 8 miljoner. Det kommer krävas stor sparsamhet 

och snabb anpassning och följsamhet efter gällande förutsättningar. 

Verksamhetsbeskrivning 

ÖIS Friidrottsklubb har idag ca 250 medlemmar. Föreningen bedriver träningsverksamhet 

för barn som är 10 år och äldre, ungdomar, juniorer och en stark elitverksamhet med 

såväl SM-segrare som VM/OS-deltagare.  

Idag finns det sex anställda i föreningen: fyra tränare på olika procentuella fördelningar 

samt 1,5 tjänst för klubbchef och projektledare.  

I träningsverksamheten finns även ca 30 fritidstränare för såväl ungdom, junior som 

senior. 

Föreningen vill hjälpa fostra barn och ungdomar till bra människor med goda värderingar 

samt visa de som vill träna och tävla i friidrott, att hårt slit lönar sig i framtiden. Ledarna 

och tränarna är kunniga och entusiastiska, och genom glädje och gemenskap skapas 

förutsättningar att nå världseliten. Detta ses som ÖIS-andan och det ska prägla vår 

verksamhet. 

ÖIS arrangerar fler, för föreningen, mycket viktiga arrangemang.  

- Världsungdomsspelen är idag Europas största arenatävling i friidrott. Ett arrangemang 

som växer år efter år och som hela föreningen känner stor stolthet över.  

- Blodomloppet är ett motionsarrangemang där det de senaste åren lockats fler än 10 

000 deltagare som därigenom uppmärksammar den livsviktiga blodgivningen. 

- Göteborgsvarvet är avgörande för hela Göteborgsfriidrotten och under tävlingsveckan 

har ÖIS uppdragen att ansvara för bland annat nummerlappsutdelningen samt Lilla 

varvets startområde. 

Engagemanget och funktionärsinsatserna från aktiva, ledare, föräldrar och övriga 

medlemmar i samband med våra arrangemang är det som ger föreningen medel att 

bedriva den verksamhet som görs idag.  

Tack vare frivilliga insatser kan föreningen ha låga avgifter och 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 finns ett antal viktiga samarbetspartners, Intersport, 

Craft och Scandic. Som klädleverantör finns ett avtal med Intersport/Craft. ÖIS arbetar 

kontinuerligt och aktivt med att hitta nya samarbetspartners. 
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Föreningen drivs med en stor ekonomisk medvetenhet. Arrangemang och 

marknadsinsatser genomförs för att komma den idrottsliga verksamheten till gagn och 

detta utifrån uppsatta riktlinjer avseende fördelning av bidrag till våra aktiva och tränare.  

Avtal skrivs med samtliga aktiva som erhåller bidrag för att ge en tydlighet över den 

aktives och klubbens rättigheter och skyldigheter. 

ÖIS Friidrottsklubb utgår från SFIF:s värdegrund i vår dagliga verksamhet och i vår 

långsiktiga planering.  

 För alla 

 Tillsammans 

 Rättvis och ärlig 

 En utmaning 

 

Under 2019 vaccinerades föreningen senast mot doping, och framåt ska föreningen 

vaccineras var tredje år.  

Vi har nolltolerans mot kränkningar, sexuella trakasserier i alla former och doping.  

 

ÖIS Friidrottsklubbs inriktning de kommande 3-5 åren 

 Vi fortsätter utvecklas som 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 mångfald 

 Vi arbetar för att få fram fler unga ledare och tränare 

 Vi jobbar för att starta upp en barngrupp (från 10 år) varje år (höst) 

 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 säkerställer en ekonomi i balans och klarar därmed oförutsedda 

händelser 

 Var tredje år vaccinerar vi vår förening mot doping (2016, 2019) 
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ÖIS Friidrottsklubbs verksamhetsmål för 2021 

Ekonomisk hållbarhet 

- Vi har god ekonomisk kontroll och verksamhetsstyrning 

- Vi kontrakterar minst 5 sponsorer med en total årlig nettointäkt på minst 

150 tkr 

Administration  

- Vi bedriver verksamhet främst från kansliet i Friidrottens Hus 

- Klubbchefen genomför utvecklingssamtal med samtliga hel- och deltids-

anställda 

- Vi dokumenterar årshjul samt checklistor för föreningens alla projekt 

Arrangemang  

- Vi arrangerar Blodomloppet i den utsträckning det är möjligt under 

rådande förutsättningar 

- Vi arrangerar Världsungdomsspelen i den utsträckning det är möjligt under 

rådande förutsättningar 

- Vi arbetar fram en 3 årig utvecklingsplan för Världsungdomsspelen 2022-

2024 

- Vi utvecklar en hållbar organisation kring våra arrangemang med 

arbetsgrupper och kommittéer 

Tävling och träning 

- Alla tränare erbjuds att genomgå relevant utbildning för sin åldersgrupp 

- Vi erbjuder Friidrottsskolor under flera skollov 

Ungdom 

- Vi deltar på lag-USM och Kraftmätningen  

Toppbredd 

- Vi ska ha lag med i samtliga åldersklasser på Stafett-SM 

- Vi avancerar till lag-SM finalen med damlaget 

- Vi tar medalj i Lag-SM för män 
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Spets 

- Vi är en av de fem främsta klubbarna vad gäller SM-poäng 

- Vi tar minst 40 SM-medaljer från 15 år och upp till seniorklass (under 

förutsättning att SM-tävlingarna genomförs) 

- Vi har deltagande på internationella mästerskap samt minst 10 

representationer i landslaget 

 


