
 

 

 

Verksamhetsplan 
2020 

 

2020-01-25 

Kristinehamn 

 



 

VISION - 2025 

“Kristinehamns Judoklubb - Den lilla föreningen med       

strävan att bygga morgondagens judoelit, utifrån kompetens       

och engagemang, samt ett stor portion hjärta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MÅL 2019 - 2021 

 

● 100 aktiva medlemmar. 

● Omsättning på 200 000 kr. 

● Bibehålla medlemmar i styrelsen längre än snittet på 1,5 år.  

● Bibehålla antalet träningar i vecka om 12 stycken, motsvarande 13          

timmar (såsom Barn 4-6, Barn 7-11, Barn/ungdom +12 år, samt          

vuxna). 

● Utbilda fler tränare, samt öka mängden tränare med 1 per år.  

● Kunna betala tävlingar och läger för våra medlemmar.  

● Ha en träningslokal som är ändamålsenlig och som finansieras till          

66% av medlemsavgifter. 

 

 



 

 HANDLINGSPLAN 2020 

 

 

 

 



 

Minst 70 aktiva medlemmar under året 

● Bibehålla antalet träningar och grupper som vi har. 

● Annonsera på facebook, sätta upp affischer i kommunen. 

● Synas mer i tidningen. 

● Prova-på dagar. 

● Öka med minst 1 tränare per år, främst vuxna och ungdomar.  

Omsättning på minst 190 000 kr under året. 

● Genom att öka  medlemsantalet till minst 70 medlemmar.  

● Kontinuerligt ökade medlems- och träningsavgifter. 

● Försäljning i klubbshop, som genererar vinst.  

● Försäljning av olika saker, ex. kakor, salami etc.  

● Se över våra kostnader och öka intäkterna successivt.  

Bibehålla medlemmar i styrelsen längre än snittet på 1,5 år.  

● Bygga upp kontinuitet, samt erfarenhet.  

● Leder till mindre arbetsbelastning, samt att nya styrelsemedlemmar lättare         

kan tränas upp då fler  i styrelsen har erfarenhet. 

● Leder till en mycket mer självgående styrelse som kan jobba praktiskt och            

strategiskt.  

Kunna betala tävlingar och läger för våra medlemmar.  

● Genom att ekonomin ökar, kan vi betala tävlingar och läger för våra            

medlemmar.  

● Leder till att vi får framgångsrika judoutövare i framtiden.  

Ha en träningslokal som är ändamålsenlig och som finansieras till                   

66% av medlemsavgifter. 

● Genom att vi ökar medlemsantalet till minst 70 medlemmar kommer vi kunna            

finansiera vår totala lokalkostnad.  

● Bibehålla den lokal som vi har för tillfället är en förutsättning för föreningens             

fortsatta överlevnad.  

 

 

 



 

 

 

 

 


