
 
 

Till Haga Haninges årsmöte hösten 2019 
  
Verksamhetsplan för Haga Haninge 2019/20  
 
Inledning  
Denna verksamhetsplan för 2019/20 är uppdelad i olika målområden som styrelsen 
identifierat som särskilt viktiga och tillsammans bildar de en helhet som styrelsen 
bedömer att Haga Haninge behöver fokusera på det kommande året.  
 
Ett Haga Haninge  
Med ett ”ett Haga Haninge” avses känslan av att vara med i en och samma förening ska 
stärkas genom föreningsgemensamma och lagöverskridande verksamheter såsom läger, 
lovaktiviteter, samma föreningslogo på alla plagg och träningstillbehör, avslutningar mm.  
 
Mål  

 Gemensam julavslutning för alla spelare och föräldrar 

 Sommarläger med deltagare från alla åldersgrupperna  

 Deltagande i Eskilstuna-cupen  

 Dagläger på loven  

 Gemensam sommaravslutning  

 

Ekonomi  
Föreningens ekonomi baseras i huvudsak på avgifter från spelare och medlemmar samt 
bidrag. Framöver behövs ytterligare medel för att finansiera den ambitionsnivån som 
beskrivs i detta dokument.  
 
Mål  

 Söka bidrag och sponsring 

 Anordna turneringar EB/EBC, RM, USM, finalerna i Lions basket cup m.fl 
 
Spelarrekrytering och lag  
Haninge kommun är en växande kommun och potentialen finns för att successivt öka 
antalet spelare och lag. Föreningen har fortsatt fokus på nyrekrytering. En möjlighet är 
att skapa områdesvisa lag t ex Haga-Vega, Haga-Tungelsta etc. En viktig del i 
spelarutvecklingen är att låta enskilda spelare eller grupper av spelare träna med andra 
lag inom föreningen.  
 
Mål  

 Starta upp fyra basketskolor i olika kommundelar 

 Engagera fler föräldrar i någon roll runt lagen 
 



 
Tränare och ledare  
 
Mål  

 Ledarträffar 2 ggr/år  

 Alla tränare som varit verksamma längre än 6 månader ska genomgått steg 1  

 Föräldrar för U12 ska genomgå sekretariatsutbildning på våren 

 

Budgetmässiga principer  
Styrelsen har diskuterat ett antal olika frågor som hänger samman med föreningens 
ekonomi och nedan finns förslag som styrelsen föreslår fastställs av årsmötet.  
 
Budget i balans  
Det kapital som finns kan nyttjas under verksamhetsåret om årsmötet beslutat att det 
finns särskilda skäl såsom investeringar, projekt eller särskilda satsningar.  
 
Cuper  
Haga Haninge har som förening valt ut Eskilstuna-cupen som föreningens gemensamma 
cup där föreningen bistår med t ex busstransport till Eskilstuna och finansiering av 
anmälningsavgifter.  
Flera lag vill delta i andra cuper och styrelsen föreslår att vi likt tidigare år finansierar ett 
belopp om 2600kr/lag för 1st cup per säsong. Kraven är att det är ett 
ansökningsförfarande och det gäller för lag i seriespel som inte är intresserade att delta i 
Eskilstuna-cupen.  
 
Scania (inofficiella nordiska mästerskapen) föreslår styrelsen likt tidigare år att vi 
bekostar anmälningsavgiften på 4000kr för inbjudna lag.  
 
Riksmästerskap (RM) & USM 
Föreningen betalar anmälan samt vissa omkostnader, totalt 5000kr/lag, till RM/USM för 
de lag som har spelare i avsedd ålder, d.v.s. säsongen 2019/20 pojkar/flickor 15, 16, 
U17 och U19, vilket är i linje med Svenska Basketbollförbundets inbjudan till RM/USM.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet  
att fastställa verksamhetsplanen för 2019/20  
att fastställa viljeinriktningen för de kommande åren enligt ovan  
att fastställa budgetprinciper enligt ovan 


