Verksamhetsinriktning

2014-2020

Vår verksamhetsidé
IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och
elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning,
i syfte att skapa glädje, gemenskap, personlig utveckling och tillgodose
tävlingslust och samhällsnytta.

Våra värdegrunder
Vår verksamhet genomsyras av delaktighet, stolthet, glädje och allas lika
värde. Vi är utmanande, utvecklande och välkomnande.

IF Götas vision
Sveriges gladaste och bästa förening som ger bränsle åt värmländsk och
svensk friidrott.
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A. Idrott
En högkvalitativ bredd- och elitverksamhet som innefattar barn, ungdom,
motions och elit-grupper. Idrotten består av tre delar;
•
•
•

Elit
Ledare/tränare
Bredd

ELIT – LÅNGSIKTIGA IDROTTSLIGA MÅL
•
•
•

IF Göta ska tillhöra de främsta föreningarna i landet
IF Göta ska öka sin representation i landslagssammanhang
IF Göta ska arbeta för ökat deltagande i internationella mästerskap
Strategi

•
•
•

Föreningens strategi att öka stödet till den idrottsliga verksamheten i
samråd med tränarrådet
IF Göta Karlstad skall aktivt arbeta för att få fram fler och bättre
friidrottstränare till gruppen tonåringar och äldre
Attrahera elitaktiva genom en attraktiv friidrottsmiljö – tränare,
träningskamrater, anläggningar, boende
Mäts

•
•
•
•
•

Placering på lag-SM
Individuella medaljer på SM
Årlig sammanräkning av SM-poäng
Antal landslagsaktiva och elitaktiva
Utbildningsdagar
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LEDARE/TRÄNARE – LÅNGSIKTIGA IDROTTSLIGA MÅL
•
•
•

IF Göta ska öka antalet ledare
IF Göta ska öka andelen utbildade och kvalificerade tränare
På elitaktiv nivå ska tränarna hålla minst nationell nivå
Strategi

•
•
•

Fullständiga tränarteam ska finnas i enlighet med föreningens
ledarförsörjningsplan
Ledare/tränare ska ha tillgång till en verksamhetspärm som
beskriver organisation, träningsupplägg m.m. för sitt gruppsegment
Ledare/tränare ska erbjudas kompetensutveckling varje år
Mäts

•
•
•

Antalet ledare
Antalet utbildade tränare
Antalet tränare med landslagsaktiva
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BREDD – LÅNGSIKTIGA IDROTTSLIGA MÅL
•
•
•
•

Öka antalet deltagare i gruppen 6-9 år
Öka antalet deltagare i gruppen 10-12 år
Öka antalet tävlingsaktiva i gruppen 13-16 år
Öka antalet deltagare i motionsgrupperna
Strategi

•
•
•

Ökad marknadsföring
Ökad närvaro i skolor
Deltagande i lagtävlingar
Mäts

•
•
•

Antalet föreningsmedlemmar i respektive grupp
Antalet tävlingsaktiva
Placering lagungdoms-SM och Kraftmätningen
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B. Arrangemang
IF Göta skall erbjuda högkvalitativa och attraktiva arrangemang.
•
•

Arrangör och deltagare
Funktionärer

ARRANGÖR OCH DELTAGARE LÅNGSIKTIGA ARRANGEMANGSMÅL
•
•
•
•

Öka antalet deltagare på våra motionsarrangemang
Utveckla kvalitén på våra arrangemang
Vara en given arrangör för högklassiga arenaarrangemang
Öka antalet åskådare på arrangemangen
Strategi

•
•
•

Aktivt arbeta med arrangemangsutveckling
Verka för att fler kvalitativa friidrottstävlingar förläggs i Karlstad
Verka för nya friidrottsarenor i Karlstad
Mäts

•
•
•

Antalet deltagare på motionsarrangemang
Publiksiffror
Kvalitetsmätningar vid arrangemang
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FUNKTIONÄRER - LÅNGSIKTIGA ARRANGEMANGSMÅL
•
•
•

IF Göta ska ha full funktionärsbesättning på alla arrangemang
IF Göta ska i första hand ha ideella funktionärer
Andelen medlemmar som är funktionärer ska öka
Strategi

•
•

Uppmärksamma funktionärer
Genomföra undersökning bland medlemmar
Mäts

•
•
•

Antalet funktionärer
Andelen medlemmar som är funktionärer
Enkätresultat
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C. Kansli
Kansliets verksamhet har som övergripande mål att föreningens idrottsliga
verksamhet kan bedrivas i enlighet med verksamhetsplanen.

D. Styrelse
Styrelsen ska forma förutsättningarna för en långsiktigt hållbar
verksamhet, utifrån styrelsen interna styrdokument.

E. Årsmöte
Årsmötet beslutar om styrelsens sammansättning, budget och
verksamhetsinriktning
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IF Göta - En bakgrund
IF Göta bildades 1904 och var öppet för alla. Kanske är en av föreningens
första ordförande Oscar Starcks avslutande ord, när han trädde tillbaka
efter 20 år som ordförande, mest talande för föreningens själ:
”Under alla år har det funnits en Göta-anda i med och motgång och
en sammanhållning mellan de styrande och föreningsmedlemmar
som givit mycket goda resultat. Detta har gjort att föreningen trots
stora ekonomiska svårigheter kunnat hålla sig främst eller bland
de främsta i länet, och under förutsättning att denna kamratanda
fortfarande kommer att finnas, är föreningen en lycklig framtid
given. Det är mitt testamente till er unga i Göta, som efterhand skola
leda föreningens öden”.
Ändamålsparagrafen (2005)
IF Göta Karlstad bedriver FRIIDROTT. Föreningen har som ändamål
att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé” samt med särskild målsättning att, baserat på en bred
idrottslig verksamhet, höra till landets ledande friidrottsföreningar. Inom
föreningen skall alla former av friidrott rymmas. Föreningen skall i sin
verksamhet verka för dopingfri idrott.
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PLANERINGSPROCESS IF GÖTA KARLSTAD
IDROTT
Idrottsverksamheten bedrivs av föreningens ledare och tränare, med stöd
av kansliet. Verksamheten planeras av tränarrådet (samtliga ledare och
tränare) som samlas en gång i oktober (inomhussäsongen) och en gång i
april (utomhussäsongen). Dessutom genomförs en konferens varje år där
årets målsättningar bestäms.

ARRANGEMANG
Föreningens arrangemang planeras och genomförs med utgångspunkt från
kansliet. I november genomför kansliet en arrangemangskonferens där mål
fastställs. Därefter drivs arrangemangen från kansliet genom respektive
arrangemangs huvudfunktionärsgrupp.

KANSLI
Varje år genomför kansliet en konferens där man planerar det interna
arbetet. Målsättningar och arbetsinriktning bestäms i enlighet med
föreningens verksamhetsinriktning. Konferensen genomförs i november/
december.

STYRELSE
Varje år genomför styrelsen en höstkonferens. På konferensen sker
en uppföljning av innevarande år. Dessutom uppdateras föreningens
verksamhetsinriktning och styrdokument.

ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte sker en gång per år (februari). Här väljs föreningens
styrelse som sedan styr verksamheten på uppdrag av årsmötet.
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