
 

 

Sandby Ideella Träningscenters Verksamhetsplan 2019 

 

2019 är ett år där vi kommer fortsätta arbete mycket med att hitta ett uthålligt arbetssätt i 

klubben. Det gäller både i relation till instruktörer och för styrning och ledning av klubben 

men också arbete för att hitta former för och öka medlemmars engagemang. Samtidigt vill vi 

fortsätta utveckla klubben och, om möjligt, öka antalet medlemmar ytterligare.  

Utöver att ständigt utveckla den löpande verksamheten kommer vi under 2019 att särskilt 

satsa på att utveckla följande: 

Övergripande 
Bättre arbetsgivare  

Som ideell förening är vi också arbetsgivare för i dagsläget 1,5 tjänster fördelat på två 

personer. Det är viktigt för oss som förening att vara en god arbetsgivare. Det ska vara roligt 

att arbeta hos oss och det ska vara hållbart och tryggt. Under 2019 kommer vi att teckna 

kollektivavtal för tjänster inom Unionens verksamhetsområde och också undersöka 

förutsättningar för kollektivavtal för Fastighets verksamhetsområde. Försäkringssituationen 

för våra anställda ska också ses över. Rutiner för personalvård ska utarbetats.  

 

Fler deltagare per pass  

Klubben har under en tid satsat på att erbjuda en större bredd av träningsformer. Detta är 

roligt och bygger mycket på individers intresse att driva olika typer av träningsformer. Under 

2019 ligger dock fokus på att öka antalet deltagare per pass. Det gör vi dels för att det ofta blir 

bättre ”tryck” i passen när man är en större grupp, och dels för att få bättre ekonomi i passen 

vi ger.  

 

Utvecklingsmöjligheter – lokaler  

Under 2019 kommer vi att påbörja ett arbete med att förstå och öka våra möjligheter till 

lämpliga lokaler. Detta gäller både hur vi använder ytor och vilken kvalitet som ytorna har. En 

del i detta pussel är de nya kontrakt som ska skrivas med Byahusets Vänner på lokalerna vi 

idag disponerar.  

 

Internt arbete och uppföljningssystem  

Under 2019 kommer vi fortsätta arbeta med att utveckla vårt interna arbete så att klubben ska 

nå en stabilitet och så att vi inte sliter ut dem som väljer att engagera sig ideellt. Vi ser detta 

som en av nyckelfrågorna för en långsiktigt stabil och välmående förening. Här ingår också 

ett arbete för att involvera och engagera medlemmarna i högre utsträckning.  



 

Utöver detta kommer vi också fortsätta arbeta både med att hitta lämpliga system för 

administration av vår verksamhet och med att hitta ett bra nyckeltal för uppföljning av vår 

verksamhet. Detta kan t.ex. var antal deltagare per pass, OH-kostnader, uppföljning av 

medlemsantal mm.  

 

Som en del i en mer stabil förening och bättre arbetsbelastning för styrelse och andra 

engagerade föreslår vi också till årsmötet att antalet ledamöter i styrelsen ska kunna vara fler 

än de som idag tillåts. På årsmötet 2018 godkändes stadgeändringen en första gång och 

styrelsen hoppas att förslaget ska godkännas även på 2019 års årsmöte så att ytterligare två 

ledamöter kan delta i styrelsens arbete under 2019.  

 

Öka externa medel  

Under 2019 kommer vi att göra en satsning på att både hitta nya sätt att få in externa medel 

till föreningen (t.ex. genom att företag kan sponsra enskilda maskiner i gymmet) och bli ännu 

bättre på att söka externa medel från fonder och stipendier för den utveckling vi vill göra. 

Målsättningen är både att vi i föreningen ska kunna göra fler saker genom finansiering av 

projekt, men också att den löpande verksamheten i något högre utsträckning ska kunna 

finansieras av externa medel.  

 

Fitness 
Satsningen med att hyra Fitnessalen permanent under 2018 har slagit väl ut och kommer 

fortsätta. För att utnyttja lokalen ytterligare – och samtidigt marknadsföra Cardiocykling 

bättre – kommer vi under 2019 utreda möjligheterna att flytta cyklarna från ett eget rum 

bakom gymmet till Fitnessalen. Under 2019 kommer ljuddämpning mot hallen att utredas och 

genomföras i den mån det är realistiskt.  

 

Under 2019 kommer en omsättningsplan för träningsredskap utarbetas. Trycket på våra 

redskap ökar i och med en ökad verksamhet och det är viktigt att redskapen omsätts i lämplig 

omfattning.  

 

För att se till att vi håller en hög klass på våra pass och stabilitet i vårt utbud kommer vi även 

under 2019 att satsa på vidareutbildning för våra instruktörer och med att säkra tillgången till 

instruktörer.  

 

Kampsport  
Under 2019 kommer vi fortsätta arbeta med hållbarhet i tränarpoolen. Det är vissa tränare som 

har många pass och både tränaren och föreningen blir sårbar om inte det finns backup vid 

frånfall. Det är föreningens mål att ha en tränargrupp där varje tränare har (för individen) en 

lagom mängd pass samt att alla tränare både får möjlighet att både utvecklas och få avlastning 

när det behövs.  

 

Vi har under hösten 2018 fått frågor kring att hålla fler typer av kampsport. Detta kommer 

utredas och eventuellt startas upp hösten 2019.  

 



Gemenskap och erfarenheter även utanför träningslokalen är viktigt särskilt för att ungdomar 

ska fortsätta träna. Under 2019 kommer en större satsning på en träningsresa till Paris 

genomföras för judoungdomar födda 07 eller tidigare. Även läger och happenings för yngre 

barn är viktigt, och vi strävar efter att erbjuda detta till alla barn. Detta behöver dock ske i en 

avvägning mot den arbetsinsats som krävs och det föräldraengagemang som finns tillgängligt.  

 

Fallträning – Judoförbundet gör en stor satsning på fallträning, att kunna falla ska vara lika 

självklart som att kunna simma. Under 2019 kommer även vi göra en satsning på detta. 

Instruktörer kommer utbildas och satsningar genom kurser mm kommer genomföras. Även 

samarbeten med andra föreningar t.ex. fotbollsföreningar och arbetsgivare kan göras.  

 

Gym 
Under 2019 kommer klubbens första Klubbmästerskap i styrkelyft att anordnas. Vi hoppas att 

det finns ett stort intresse att delta, och att det blir en happening för hela gymmet – även om 

man inte deltar i tävlingen. Målsättningen är att detta ske kunna bli ett återkommande event.  

 

För att utöka gymmet och göra det möjligt att också ge pass för t.ex. kampsportsungdomar, 

Fritid Sandby, fotbollsklubbar mm kommer det som idag är cykellokal att göras om och bli en 

del av gymmet. Målsättningen för denna del är att den ska innehålla utrustning för EFIT 

(Effektiv Funktionell Intensiv Täning) och på det sättet komplettera den satsning som gjordes 

i lilla salen 2017. För att realisera detta kommer medel att sökas externt. Vi bedömer att 

satsningen är beroende av att vi får medel utifrån.  

 

    


