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Planering för verksamhetsåret 2018-2019 
 
STYRELSE 
Försöka få med några av våra äldsta ungdomar i styrelsearbetet. 
 
EKONOMI 
Använda överskott på att utveckla grupperna och att dom får själva påverka vad dom vill 
göra. Fortsätta söka bidrag som passar våran verksamhet. Fråga om sponsring till våra 
hemma arrangemang. 
 
Vi kommer uppmana och anordna försäljning för att tjäna extra pengar; kakor, Newbody 
etc 
 
VERKSAMHET 
Vårda och ta hand om dom som fortsätter att spela och vara ledare. Rekrytering och öka 
antal aktiva har hög prioritet också, skulle underlätta att få ihop lag till matcherna och 
skulle göra träningarna mer givande.  
 
Vi behöver få till ett antal aktiviteter för att rekrytera fler spelare till befintliga 
träningsgrupperna. Vi har inga planer på att starta fler och nya träningsgrupper. 
 
Vi avslutar gruppen i Tosteröskolan och bjuder in spelarna att träna i Paulinska istället. Vi 
samlar låg och mellanstadiet samma tid på måndagar kl 18-19. Eftersom det är direkt 
innan de äldres träning hoppas vi på att fler hjälper till som ledare innan sin egna träning.  
      
Vi har kvar gruppen i Stallarholmen och erbjuder både kidsvolley och level_4. 
  
Vi kommer delta i Stockholms ungdom serie i lämpliga klasser. De äldre kommer satsa på 
att spela motionsturneringar med stöd av yngre spelare och äldre ledare. 
 
Vi kommer försöka anordna ett sammandrag ht+vt, i varje klass som vi deltar. Finns 
funderingar på att anordna Beachvolleytävlingar sommaren 2019. 
 
Vi ska var med på Mikasa Challange i Örebro och har ambitionen att åka på en 
seniorturnering med de äldsta. 
 
Jul och våravslutning med 4-manna turnering med föräldrar och syskon för mellanstadiet 
och de äldre. 
 
Efter sista turneringen på våren så börjar vi med utomhus träning för alla grupperna. 
Peppa fler att delta i Beachvolleytävlingar. 
 
Vi kommer erbjuda skolor att anordna Volleyboll aktiviteter; idrottsdagar etc Vi kommer 
försöka sätta upp extra nät runt om i kommunen/skolor under vår/sommar. 
 
Utbildning/utveckling: 
Uppmana våra ledare att delta i Sörmlandsidrottens utbildningar för ledare. Brukar vara 
svårt att få till utbildningar via förbundet, så vi kommer försöka anordna egna interna 
utbildningar och istället bjuda in andra klubbar. 
 
Vi kommer ha ledaträffar för planering och samordning.  
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”Lov” - projekt: 
Om kommunen har projekt med önskan om Volleyboll så kommer vi försöka tillsätta ledare 
och anordna aktiviteter. 
  
 


