Verksamhetsplan 2017
Nästa år kommer fortsatt att innebära en hel del verksamhet. Fotbollslaget har gått vidare till div 7
och såväl dansbanan som fotbollsplanen kräver en hel del underhåll. Sommaraktiviteterna behöver
en enklare administration, framför allt tar efterarbetet med registrering av medlemmar och närvaro
(fotbollsskolan) alldeles för lång tid.




Seniorlaget spelar i div 7 östra.
Gymnastikskolan fyllde två omgångar och vi kör samma koncept sommaren 2017.
Vi räknar med att hålla samma sommarverksamhet med gruppgymnastik som förra året.

Vi har sökt bidrag från Jordbruksverkets Landsbyggdprojekt för att kunna sätta upp ett stängsel på
fotbollsplan igen. Bestämmelserna för att söka bidrag ändrades under ansökningsåret (2016) och vi
måste ha en större delfinansiering från kommunen eller annan myndighet. Därför ska vi söka
ytterligare bidrag för att komplettera denna ansökan.

Aktiviteter
1. Vinterverksamhet
 tisdagar
17.15–18.15
 tisdagar
18.30–20.00
 onsdagar
16.45–17.45
 onsdagar
17.00–18.00
 torsdagar 16.00–17.00
 torsdagar 17.00–18.00
 onsdagar
sommartid

Innebandy 6-12 år
Innebandy - vuxna
Gruppträning gymnastik lättmotion GSK
Gruppträning gymnastik lättmotion GSK
GympaKidz 6-9 år
GympaKidz 9-12 år
Fotboll seniorlaget

2. Sommarverksamhet – öppen verksamhet (med reservation för ändringar)
 måndagar 16.00–17.00 V27-32 Soft
 måndagar 16.00–17.00 V27-32 Fotbollsskola 6-12 år
 tisdagar
16.00–17.00 V27-32 Cirkelträning medel
 onsdagar
16.00–17.00 V27-32 Core
 torsdagar 16.00–17.00 V27-32 Zumba
 fredagar
10.00–11.00 V27-32 Yoga
2. Sommarverksamhet – Kursverksamhet (med reservation för ändringar)
 26 juni-2 juli 09.30–12.30 V26
Gymnastikskola 6-9 år
 26 juni-2 juli 13.00–16.00 V26
Gymnastikskola 10-14 år

Styrelse- och ledarkonferens


Söndag 7 maj 10.00–16.00

Eckerölinjen

Verksamhetsplan 2017
Arrangemang
1. Aktivitetsdag
Lördag 1 juli 11.00–15.00
 Gympapass, fotboll, brännboll, krocket, boccia, tipspromenad
 Kioskförsäljning
2. Fotbollsturnering
Fredag 14 juli 17.00
 Byalagsturnering
 Kioskförsäljning
3. Grisslehamnsdagen
Lördag 15 juli 10.00–15.00
 Knallemarknad
 Strömmingsstekning
 Musikunderhållning
 Fiskdamm

Arbetsdagar
1. Vårrustning – lördag 22 april kl 10.00
 Städning runt fotbollsplan och på dansbanan
 Uppsättning fotbollsnät
2. Höststängning – okt
 Städning runt fotbollsplan och dansbanan
 Borttagning fotbollsnät

Anläggningsprojekt







Fotbollsplan
 Nytt stängsel/ansökan om bidrag
 Renovering av gräsplanen
Dansbanan
 Trädfällning/slyröjning
 Målning innertak (maj)
Medborgarhuset
 Ansökan ombyggnad/renovering samarbete kommunen
Näridrottsplats
 Framtidsplanering

