IFK MARIEHAMN FOTBOLL RF

Verksamhetsplan för ungdomsfotboll 2019-2021

1. Riktlinjer för 2019-21
•
•
•

IFK Mariehamn fotboll rf bedriver ungdoms- och damfotboll och tillhörande
förenlig verksamhet.
Alla som är aktiva inom föreningen följer IFK:s grundvärden och regler.
Verksamheten efterföljer sina egna stadgar samt de regelverk som uppgörs av
Finlands Bollförbund och andra eventuella takorganisationer.

2. Fotboll – Barn och ungdomar
•
•
•
•
•
•
•

Alla barn och ungdomar är välkomna i föreningens verksamhet.
Ett av föreningens övergripande mål ska vara att behålla flickor och pojkar så
länge som möjligt i verksamheten.
Målsättningen är att ha ett pojklag i varje åldersklass i åldern 5-17 år, samt ett
flicklag med varje två års intervall. Lagsammansättningar för spelare äldre än 16
år anpassas efter tillgänglighet på spelare.
Fotbollsträningen och fotbollsupplägget följer den beskrivning som ges i IFK
Mariehamns utbildningsplan för ungdomsspelare.
För de mest ivriga spelarna ordnas akademiträningar eller annan form av extra
träningsmöjligheter.
Inom föreningen ska finnas 2-3 heltidsanställda fotbollstränare med adekvat
utbildning. Övriga ideella tränare ska utbildas internt och externt, så att den
allmänna tränarnivån och verksamheten hålls på en så hög nivå som möjligt.
Alla ledare ska vara väl insatta i föreningens arbete med fotbollsverksamheten,
regler samt föreningens syn på ungdomsidrott.

3. Ekonomi & administration
•
•
•
•

Kansliet ansvarar för inköp, löpande administration, förvaltning och uppföljning av
föreningens åtaganden.
Vid kansliet ska 1-2 heltidstjänster finnas, som sköter frågor kring turneringar,
licenser, ekonomi, administration och andra löpande verksamhetsfrågor.
Varje ungdomslag får från föreningen en lagbudget som säkerställer att laget kan
genomföra en grundverksamhet.
Verksamheten ska vara självfinansierad och ha som mål att uppnå minst ett
nollresultat för varje verksamhetsperiod.

•

Eventuella överskott från verksamheten ska återinvesteras i verksamheten för att
även på lång sikt trygga en god ungdomsverksamhet.

4. Styrelse
Styrelsens sammansättning följer föreningens stadgar och dess främsta uppgifter är:
•
•
•
•
•

Övergripande frågor gällande verksamheten
Omvärldsbevakning, trender och tendenser inom idrottsvärlden.
Sponsorverksamhet, media, partners.
Bevakning av föreningens intressen mot moderföreningen IFK Mariehamn rf samt
till IFK Mariehamn Ab.
Beslutande organ.

5. Samarbetspartners
•
•

Föreningen har ett stort ansvar för fotbollens utveckling på Åland och ska därför
ha ett nära samarbete med andra föreningar på Åland liksom Ålands
Fotbollsförbund och Finland Bollförbund.
Föreningen ska också i samarbete och samförstånd med IFK Mariehamn Ab
samarbeta kring frågor som berör gemensamma stora ärenden.

6. Övrigt.
Närmare beskrivning av verksamheten finns i separata dokument:
•
•
•

Utvecklingsplan för ungdomsfotbollen.
IFK:s värdegrund.
Regelverk

7. Verksamhetsmål
”Att vinna är för oss, att så många spelare som möjligt hålls med i verksamheten så
länge som möjligt och att vi lyckas knyta ihop juniorfotbollen med senior- och
elitfotbollen på ett hållbart sätt. Målet är att så många ungdomsspelare som möjligt skall
avancera till A-lagens träningsringar och att det alltid skall finnas representation av
spelare från vår ungdomsfotboll i A-lagens startelvor. ”

