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Till Hagahaninges årsmöte hösten 2021 

 

Verksamhetsplan för Hagahaninge 2021/22 

 

INLEDNING 

Denna verksamhetsplan för 2021/22 är uppdelad i olika målområden som styrelsen identifierat som 

särskilt viktiga och tillsammans bildar de en helhet som styrelsen bedömer att Hagahaninge behöver 

fokusera på det kommande året. 

 

 

ETT HAGAHANINGE 

Med ”ett Hagahaninge” avses känslan av att vara med i en och samma förening ska stärkas genom 

föreningsgemensamma och lagöverskridande verksamheter såsom läger, lovaktiviteter, samma 

föreningslogotype på alla plagg och träningstillbehör, avslutningar mm. 

Mål 

*Gemensam julavslutning för alla lag. 

*Sommarläger 

*Dagläger på loven 

*Gemensam sommaravslutning 

*Starta upp parabasket 

 

 

EKONOMI 

Föreningens ekonomi baseras i huvudsak på avgifter från spelare och medlemmar samt bidrag. Framöver 

behövs det ytterligare medel för att finansiera den ambitionsnivå som beskrivs i detta dokument. 

Mål 

*Söka bidrag och sponsring 

*Anordna turneringar såsom EB/EBC, RM, USM, Junior NBA, finalerna i Lions och Spalding Basket 

Cup, 3X3 m.fl. 
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SPELARREKRYTERING OCH LAG 

Haninge kommun är en växande kommun och potentialen finns för att successivt öka antalet 

spelare och lag. Under kommande verksamhetsår är det av yttersta vikt att fortsätta fokusera på 

nyrekrytering samt att verka för att bredda den geografiska rekryteringsbasen till HELA 

kommunen. Möjligheten borde vara stor att skapa områdesvisa lag som t ex Hagahaninge 

VH/Tungelsta, Hagahaninge Jordbro etc. 

 

En viktig del i spelarutvecklingen är också att låta enskilda spelare eller grupper av spelare träna 

med andra lag inom föreningen. 

Vidare måste vi tillsammans verka för att stärka föräldraengagemanget i föreningen/lagen. 

Mål 

*Starta upp minst fyra (4) basketskolor i olika kommundelar. Tillsätta en ansvarig för 

nyrekrytering till basketskolor i föreningen. 

*Engagera fler föräldrar i någon roll runt lagen eller föreningen. 

 

TRÄNARE OCH LEDARE 

MÅL 

*En sportslig verksamhet som i större utsträckning styrs av en sportansvarig. En röd tråd som 

ska gå genom föreningens sportliga verksamhet. 

*Utbildning internt av främst nya tränare/ledare. Alternativt genom ”gästträning” hos respektive 

lag. 

*Ledarträffar två (2) ggr/verksamhetsår. 

*Verka för att äldre spelare ges möjlighet och uppmuntras till att även bli ledare i yngre lag. 

*Uppmuntra till vidareutbildning via basketbollförbundets försorg. 

*Ta fram utbildningsmaterial/övningskatalog digitalt i föreningen. 

*Börja bygga upp ”mentorskap” där nya tränare/ledare ska kunna få en mer erfaren 

ledare/tränare i föreningen som mentor/”bollplank”. 
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BUDGETMÄSSIGA PRINCIPER 

Styrelsen har diskuterat ett antal olika frågor som hänger samman med föreningens ekonomi och 

nedan finns de 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. En budget ska alltid som 

utgångspunkt vara i balans, till kommande verksamhetsår har vi i styrelsen emellertid valt ett 

budgeterat underskott då det egna kapitalet bedömts för stort. Vi har då valt att satsa pengar på 

utökade cuppengar till samtliga lag, kläder till tränarna samt ett utökat samarbete gällande 

rehab/fysio. 

 

CUPER 

Nu låter vi lagen själva avgöra hur de hanterar bidraget. Vi höjer dock bidraget till 3000 kr för 

icke seriespelande lag. Men, ser gärna att många åker gemensamt till en cup. 

För lag i seriespel  höjs cupbidraget till 5 000 kr/lag 

Scania cup (inofficiella nordiska mästerskapen för klubblag) föreslår styrelsen, likt tidigare år, att 

vi bekostar anmälningsavgiften för inbjudna lag. 

RM & USM 

Föreningen betalar anmälningsavgift samt vissa omkostnader om totalt 10 000 kr/lag, utöver de 

5000 kr som utgår som cupbidrag, till RM/USM för de lag som anmält sig och kommer till spel. 

 

STYRELSEARBETET/FÖRENINGEN 

Under verksamhetsåret som varit har diskussioner förts om och/eller hur styrelsearbetet skulle 

kunna förändras och förhoppningsvis förbättras i föreningen med avseende på arbetsfördelning 

och effektivitet. Vi har identifierat och påbörjat vissa strukturella förändringar som vi anser ska 

fortsätta till kommande verksamhetsår. Det är av stor betydelse att styrelsen börjar/fortsätter 

arbeta med ansvarsområden för att klargöra roller för såväl styrelsemedlemmars arbeten som 

övriga medlemmars möjlighet att kunna få kontakt med rätt person. 
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STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET 

-Att fastställa verksamhetsplanen för 2021/22 

-Att fastställa viljeinriktningen för det kommande året enligt ovan 

-Att fastställa budgetprinciper enligt ovan 


