Verksamhetsplan 2019
Östervåla IF Fotboll
Idrottslig verksamhet
Fotbollssektionen planerar att anmäla två damlag och ett herrlag för seriespel samt deltagande i
Upplandscupen. På barn- och ungdomssidan kommer vi att ha ca sex stycken lag anmälda till pooloch seriespel. Förutom seriespel kommer varje barn- och ungdomslag ges möjlighet att anmäla sig till
någon mindre cup där ÖIF står för anmälningsavgiften.
Vi uppskattar att den totala tiden för användning av olika planer vid Lundavallen ligger någonstans
runt 800 timmar per säsong.
Om vi får ihop det ekonomiskt och med volontärt jobb så anordnar vi fotbollskola v.25.
Ekonomi/Ideellt arbete
För att få fotbollens verksamhet att fungera behövs ett stort antal ledare och personer som ställer upp
ideellt. Som spelare eller förälder till barn som spelar fotboll i Östervåla IF förväntas man ställa upp på
det ideella arbete som krävs för att få fotbollsverksamheten att fungera. Det kan t ex handla om att
göra något arbetspass på Skogsvallen eller i Kaffekvarten samt att sälja Bingolotter och Sverigelotter.
Som en del i att bekosta fotbollens verksamhet och Östervåla IF:s övergripande utgifter kommer
fotbollssektionen utöver medlemsavgiften att ta ut en aktivitetsavgift av spelare när säsongen börjat.
2019 kommer spelaravgiften att vara 500 kr per person. Seniorspelarna säljer dessutom toalett- och
hushållspapper.
Om en eventuell träningsgrupp för nybörjare kommer att startas upp är deltagarna i denna befriade
från aktivitetsavgift första året.
Damlagen planerar att ev starta upp ett lotteri liknande hockeyjokern, som isåfall kommer att
administreras av laget själva och intäkterna gå till damlaget för träningsläger, cuper o d.
Här under redovisas de i budgeten tidsplanerade större utgifterna för fotbollssektionen 2019.
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maj
september

/Fotbollsstyrelsen
Ledamot Elin Wåhlén
Ledamot Anna Vakava
Ledamot Mikael Larsson
Ledamot Måns Jansson

Inköp av materiel inför säsong
Inköp av papper för försäljning
Inköp av papper för försäljning

10 000kr
35 000kr
35 000kr

