Styrelsens verksamhetsplan 2018
Under 2018 kommer IFK Kiruna verka inom följande områden (utan inbördes prioritetsordning):
•

Samhällsomvandlingen

•

Utbildning av ledare och funktionärer

•

Samarbete mellan grenarna

•

Arrangemang och aktiviteter

•

Rekrytering

•

Samarbete med andra klubbar kring klubbadministration

Samhällsomvandlingen
Under kommande år kommer en ny sträckning av väg E10 att färdigställas. Detta verkar på flera av
våra aktiviteter. Exempel på aktiviteter som påverkas är längdskidträningar och -tävlingar,
orienteringsträningar och -tävlingar, skidorienteringsträningar och -tävlingar, terränglöpingsträningar
och -tävlingar och MTB-träningar. Det innebär att vi aktivt måste bevaka våra intressen (och därmed
även kirunabornas friluftsintressen) genom att fortlöpande föra en dialog med de aktörer som styr
samhällsomvandlingen, det vill säga främst LKAB, Trafikverket och Kiruna kommun. Vi har gjort
detta under de senaste åren och kommer alltså att fortsätta med detta under 2018.

Utbildning av ledare och funktionärer
Utvecklingen går framåt inom alla områden i samhället så även inom idrotten. Detta innebär att
utbildning är A och O om man vill hänga med i denna utveckling. IFK Kiruna skall försöka ta tillvara
på de utbildningstillfällen som erbjuds inom idrottens område. Ledare och funktionärer skall
uppmuntras att deltaga i utbildningar som medför både föreningsutveckling och personlig utveckling.

Samarbete mellan grenarna
IFK Kiruna har verksamhet i grenarna längdskidor, orientering och cykel. Ett antal medlemmar är
aktiva inom två eller till och med alla grenar. Trots detta har det inte förekommit något nämnvärt
samarbete mellan dessa. Under 2018 skall IFK Kiruna verka för att ett mer eller mindre systematiskt
samarbete mellan grenarna sätts igång. Ett exempel på ett sådant samarbete kan vara gemensamt
träningsläger där det finns möjlighet att utöva alla tre grenarna. Det kan också vara att deltaga i
multisport-tävlingar där alla tre grenarna utövas. I träningar skall man alltid se över möjligheten om
minst två grenar kan utövas under samma tillfälle. Till exempel i en MTB-träning kanske man kan
erbjuda terränglöpning efter samma MTB-bana. I orienteringsträningar kanske det finns möjlighet att
göra MTB-banor efter stigar och så vidare.

Arrangemang och aktiviteter
De traditionella tävlingar och aktiviteter som IFK Kiruna arrangerar år efter år skall vi naturligtvis
fortsätta med år 2018. Det är till exempel Kirunaspelen, Camp Ripan-loppet, Naturpasset och
Midnattsolstrampet. Vi skall emellertid inte vila på lagrarna utan vi skall se till att nya möjliga tävlingar
kan arrangeras under IFK Kirunas vingar. Det kan vara landsvägslöpningstävlingar,
terränglöpningstävlingar, nya skidlopp och orienteringstävlingar i nya områden.
Nya former av friluftsaktiviter, som riktar sig mot allmänheten, skall också utvecklas.

Rekrytering
För att IFK Kiruna skall ha en framtid behöver vi bli fler medlemmar, framföra allt från de yngre
generationerna. Självklart är dock alla åldrar välkomna att bli medlemmar.
Ett sätt att rekrytera fler medlemmar är att synliggöra vår verksamhet genom att utnyttja de kanaler som
står till buds. Det kan vara via hemsidan och sociala medier. Vi har utnyttjat dessa kanaler och kommer
fortsatt att göra detta under 2018.
Det skall också vara enkelt att bli medlem i IFK Kiruna. Erbjudande om medlemskap skall alltid finnas
vid varje aktivitet där IFK Kiruna är inblandad.

Samarbete med andra klubbar kring klubbadministration
Det är ett stort arbete att administrera en klubb med en rik aktivitet. Det kan vara att behandla
reseräkningar, fakturor, sköta bankkontot och hantera medlemsregistret. IFK har därför en anställd
kanslist för detta ändamål. Andra klubbar har också säkert liknande problem så därför vill IFK Kiruna
inleda ett samarbete med klubbar där behov av föreningsadministration finns. Vi vill därför dela vår
anställde kanslists tjänst med andra klubbar med start under 2018.

