Verksamhetsplan 2019
Nedanstående är förslag till verksamhetsplan för Munka Ljungby IF 2019. Årsmötet beslutar om
planen ska godkännas.

1. Riktlinjer för verksamheten 2019
Riktlinjer för verksamheten finns angivna i våra stadgar, arbetsrutiner som återfinns i
föreningskonceptet och för Ungdomsverksamheten även i deras policydokument ”Den röda
tråden”

2. Mål för verksamheten 2019
2.1.
Utbildning
Föreningens mål är att samtliga ledare/tränare har minst C-utbildning från
Skånesfotbollsförbund. Under 2019 kommer föreningen försöka utbilda så många
tränare/ledare som möjligt.
Föreningen vill även hålla en kurs i grönt kort och där är målsättningen att så
många ledare/tränare samt föräldrar som möjligt deltar. Skånes fotbollsförbund har
satt som mål att samtliga matcher ska vara försedda med matchvärdar som stöttar
och hjälper domare, ledare och spelare vid eventuella konflikter. Detta är även
Munka Ljungby IF:s målsättning.
Föreningen skall även hålla utbildningen Försnack för att få ta del av kommunen
satsning på fotbollsmål tillsammans med stiftelsen Gripen. Detta görs i samarbete
med skåneidrotten.
Under våren kommer ett föräldrarmöte anordnas och då kommer även en
föräldrarutbildning att hållas av Skåneidrotten.

2.2.

Sponsorkommitté
Vi önskar utveckla våra sponsring. Johan Andersson är ansvarig från styrelsen för
kommittén som ska arbeta med följande:
1. Kartlägga och exploatera skylt & flaggmöjligheter på anläggningen
2. Utveckla familjesponsringen, lagsponsring.
3. Uppdatera hemsidan mer frekvent gällande sponsorer.
4. Utveckla månadsbladet.
5. Hitta på nya uppslag för sponsormöjligheter.

2.3.

Seniorsektionen
Målsättning:
•
•
•
•
•

Tillsätta någon senioransvarig som finns representerad i styrelsen.
Satsa mot att gå upp i div 5 på herrsidan
Starta damseniorlag med spel i div 4.
Få organisationen runt laget att fungera och lägga plan för reservlaget.
Huvudansvarig för seniorsektionen är spelarrepresentanten i styrelsen.
Valberedningen arbetar med att ta fram en representant som ska väljas på
årsmötet.

2.4.

Ungdomssektionen
Målet är att bilda en ungdomssektion med 3-4 personer som gemensamt arbetar
med de uppdrag som tidigare legat enbart på ungdomsansvarige.

2.5.
Utveckling av IP
2.5.1. Padelbana
Planer finns att anlägga en padelbana. Bygglov är sökt och beviljat. Föreningen
ämnar söka pengar från Stiftelsen Gripen samt erbjuda sponsorer att teckna sig för
skyltar runt padelbanan. Styrelsens förslag är att padelbanan genomförs om ca
80% av kostnaderna täcks av stiftelse eller sponsorintäkteter. Beräkningen är att 20
% motsvarar ca 100 000 kr. Om så inte är fallet läggs satsningen ner. Satsningen
behöver även göras i samförstånd med kommunen.

2.5.2. Belysning
Belysning på C-plan behöver förbättras. Diskussion pågår med kommunen.

2.5.3. Sarg
De nya spelreglerna från Svenska fotbollsförbundet innebär att sarg används vid
spel 3M. Föreningen kommer att på sikt investera i sarg. Kostnad ca 50-60 tkr. Till
att börja med undersöker vi möjligheten till att införskaffa en begagnad sarg eller
hyra. Eventuellt finns sarg att hyra/låna från Munka Ljungby IBK.

2.5.4. Högtalaranläggning
Styrelsen har begärt in offert på högtalaranläggning. Syftet är att kunna spela
musik i matchpauser, presentera startuppställning mm. Prisläget är inte fastställt
men önskemålet är att satsa på en anläggning som kan sitta uppe under säsong
och som ger tillräckligt bra ljudkvalitet. Pengar ämnas tas ur G.Lind fonden.
Uppskattad kostnad ca 30 000 kr.

3. Planerade aktiviteter
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Årsmöte 2019 12/3 kl 19:00
Städdag på IP, 5/5-2019
a. Ansvarig – Raymond Josefsson
Valborg, 30/4-2019
a. Ansvarig – Ulrika Berg
b. Aktivitet som frivilligt lag får ansvara för. Förfrågan går ut till lagen via
kansliet.
Sammandrag för spelare födda 2010-2012, Vår
a. Ansvarig – Raymond Josefsson
Loppis, 1/6-2019
a. Ansvarig Robert Holm
Veteranmarknad, 15/6-2019
a. Ansvarig Marie Lindell
Fotbollsskola, 16/6-20/6-2019
a. Ansvarig Raymond Josefsson
Ekebofestivalen, 4/7-7/7 -2019
a. Ansvarig Johan Johnsson
Byagille, 17/8-2019

•
•
•
•
•
•

a. Ansvarig Johan Andersson
Sammandrag för spelare födda 2010-2012, Höst
a. Ansvarig Raymond Josefsson
Skills Day med Coerver 2/6
a. Ansvarig Mattias Engdahl
Julmarknad, 24/11-2019
a. Ansvarig Ulrika Berg
Ungdomsavslutning 2/11-2019
a. Ansvarig Mattias Engdahl och Johan Johnsson
Månadsbladet
a. Ansvarig Sponsorkommittén
Kiosken
a. Ansvarig Marie Lindell – Kioskgruppen

4. Planerade och eventuella cuper under 2019
Nedan listas möjliga cuper för lagen att delta på. Bokning sker via kansliet. Lagen ansvarar själva
för sin cupverksamhet.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Gothia Cup 15/7-22/7 – 2019, P07
Oddebollen, Uddevalla
Eskilscupen, Helsingborg
Kronborg Cup, Helsingör

5. Fotbollsutskotten
o Seniorsektionen
A-laget
•

Tränare Herr
Kontrakterad huvudtränare 2019 är Stefan Nilsson, Assisterande
tränare Patrik Brogstam och Roger Rydenfält

•

Tränare Dam
Föreningen söker kontrakterad huvudtränare. Assisterande
tränare är Anders Berg.

•

Träningsläger/aktiviteter Budget
Huvudtränaren ansvarar för att ta fram förslag på träningsläger
för seniorerna. Klubben kommer att under säsongen bidra med
20 000 kr till vardera A-lagen som laget disponerar över till
träningsläger eller andra lagsammankomster. Pengarna ska
användas i idrottssyfte.

B-laget
• Utvärderas under vårsäsongen.
Oldboys
• En nysatsning på ett oldboyslag har dragits igång. Utvärderas
under vårsäsongen.

o Ungdomssektionen

Våra lag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P02
F04/05
P03/04
P05
P06/07
F07
P08
P10
F09/10/11
P11
P12
Knattar

HJ Div 3Nordvästra
Nordvästra
Nordvästra B1
Nordvästra C
Nordvästra C2
Nordvästra B1
Nordvästra C1 & C2
Nordvästra B1 & B2
Nordvästra
Sammandrag
Sammandrag

Coerverträning
•
•

Föreningen kommer att bedriva en Coervercamp under hösten. 6
st lag tränar tillsammans en träning i veckan under 6 veckor.
Ledare kommer från Coervercoachning. Kostnad ca 50 000 kr.
Skills day kommer att anordas på Munka Ljungby IP. Spelare från
andra föreningar bjuds in til att delta. Allt anordnas i Coervers regi.

Tränare/Ledare
• B-utbildning

Målet är att till hösten få till en B-utbildning

•

•

•

C-utbildning
Under våren kommer föreningen att anordna en
uppsamlingsutbildning för de ledare som inte hade möjlighet 2018.

Grönt kort.
Många föreningar kräver grönt kort för att få delta i cuper.
Föreningen kommer att anordna en utbildning under våren.

Coerverutbildning
Under året kommer det att hållas en utbildning i coerverteknik för
våra ungdomsledare. Utbildningen består av 30 min teori, 1,5 h
praktik.

Domare
•
•
•

Ålder 14 år
Utbildning krävs då nya spelformer har kommit från Svenska
fotbollsförbundet.
Arvode:
o Föreningsdomare (9-manna & 11-manna)
300 kr/match vid 1 domare
o Vid 2 domare/match (arvode delas mellan domarna)
400 kr/match vid 2 domare
o Föreningsdomare (7/5-manna)
150 kr/match vid 1 domare
o Vid 2 domare/match (arvode delas mellan domarna)
200 kr/match vid 2 domare

Lagbidrag
•

Föreningen betalar ut lagbidrag om 150 kr/spelare till
seriespelande lag

Cupbidrag
• Föreningen betalar ut cupbidrag till seriespelande lag om 1200

kr/lag. Docj utgår inget cupbidrag till det lag som deltar på Gothia.

Träningsläger bidrag - Ålderskategori 15 år
•

Föreningen föreslår i budgeten att P04 får 500kr/spelare till
träningsläger.

6. Anläggning
6.1. Munka Ljungby IP
Drift och underhåll av Munka Ljungby IP sköts av kommunen. Föreningen hyr
klubbstuga och planer av kommunen. Kiosken och loppisförrådet ägs av
föreningen. Föreningen har en anläggningsansvarig, Raymond Josefsson, som
sköter kontakterna med kommunen. Är det något som behövs åtgärdas tas detta
med anläggningsansvarige.
Föreningen kommer att anordna städdag för att sköta om föreningens egna delar
av anläggningen, så som kiosken utemöbler etc. Föreningens medlemmar blir
kallade till städdagen.

7. Medlemsavgifter
Förslag på medlemsavgifter 2019
5-8 år
500 kr
9-14 år
850 kr
15-18 år
950 kr
Oldboys
500 kr
Ledare/styrelse
200 kr
Passiv/stödmedlem
100 kr
Som medlem i föreningen åläggs man att utföra 2 arbetspass (längd varierar) samt
kioskpass. Detta för att driva föreningens ekonomi.

8. Budget
Föreningen har lagt en budget. Med tanke på satsningarna som föreningen önskar göra
på utbildningssatsningar på ungdomssektionen, utveckling av anläggningen och 2 st
seniorlag beräknar vi att året kommer att gå med ca 140 000 kr i förlust.

9. Årsmöte
Föreningen kallar medlemmarna till årsmöte. För de medlemmar som är under 18 år
kallas även föräldrar. På årsmötet fattas beslut om verksamhetsplanen för det
kommande året och verksamhetsberättelse för det gångna året fastställs. Arvoden för
domare, ledare och styrelsemedlemmar fastställs.

9.1.

Arvode Styrelse

Följande förslag lägger styrelsen för arvode till ledamöter
Ordförande

7000kr/år

9.2.

Ungdomsansvarig

7000 kr/år

Anläggningsansvarig

7000 kr/år

Inköpsansvarig

2000 kr/år

Ansvarig fotbollsskola

3000 kr

Kassör

15000 kr/år

Årsmöte hålls i mars.

Munka Ljungby IF 20190301
Munka Ljungby IF’s styrelse

