
Frillesås FF

Verksamhetsplan 2019 för Frillesås FF

Vår ambition under 2019 ska vara att fokusera på följande:

Hälsocertifiering
 Under 2019 kommer vi samarbeta men företaget Hjärnberikad och deras koncept 

”10 goda vanor”. Här kommer vi ha ett uppstartsmöte med samtliga ledare. Vi avser 
att ha ambassadörer som driver detta arbete framåt i föreningen och sprider goda 
vanor. 

 Informera och nå ut till medlemmar och föräldrar i föreningen om innehållet i 
certifieringsarbetet och vår policy.

 Att för tionde året i rad bli certifierad av Kungsbacka kommun.

Fastigheten-klubbhuset
 Renovera ett tredje omklädningsrum inom renoveringsplanen, som innebär att ett 

omklädningsrum per år renoveras.
 Bygga större balkong utanför konferensrummet med trappa ner till markplan. Detta 

möjliggör dels att balkongen kan användas som läktare och dels att fler personer kan 
vistas i konferensrummet då detta blir en nödutgång.

 Genomföra två fixardagar för att göra förbättringar och renoveringsarbeten, 
genomförs av medlemmar under trivsamma samvaroformer. 

Idrotten
Fotbollen:

 Sektionen ska bedriva såväl barn- som ungdomsfotboll samt ha seniorlag.

Herrar: A-lag deltar i  Divison 7, U-lag i Klass 3 Halland 
P-03-04 bildar tillsammans ett U16 lag som spelar med två lag i Division 7 i 
Hallands FF´s Divisionsspel.  P-05 spelar i Hallands FF´s Divisionsspel. 

 Damer: A-lag deltar i  Divison 3. 
 Fotboll Ungdom Pojkar och flickor från 6-19 år, deltar i serier eller sammandrag 

arrangerade av Varbergs Alliansen, Kungsbacka-Spelen eller i Hallands FF´s 
Divisionsspel. Vi ska ha Fotbollslek för de allra yngsta, 5 år tillsammans med 
förälder.

 Vi kommer att sträva efter  att göra övergången till seniorspel så smidig som möjligt 
för både flick- och pojkspelare.

 Inventera utbildningsnivån på våra ledare.
 Vi kommer arrangera Kungsbackaleken. 
 I övrigt hänvisar vi till sektionens egen Verksamhetsplan.
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Innebandyn:
 Innebandyn har många lag att erbjuda sektionens medlemmar, ett stort fokus 

kommande säsong är att få dessa lag att fungera både socialt och med sin 
spelarutbildning.

 Sektionen vill också fortsätta höja kompetensnivån hos sina ledare, så flera ledare 
skall gå tränarutbildningar kommande säsong. 

 Sektionen skall genomföra ”Konsumcup” och fortsätta arbetet med att engagera 
föräldrar. 

 I övrigt hänvisar vi till sektionens egen Verksamhetsplan.

Sponsring
 Att fortsätta på den framgångsrika inslagna vägen för att förstärka klubbens ekonomi

och bygga upp vår positiva image i Frillesås.
 Imagen ska i första hand byggas på vårt breda arbete och engagemang med barn och 

ungdom.

Hemsidan
 Ett fortsatt arbete med att förbättra vår hemsida samt uppdatera dokument.

Övrigt:
 Fortsätta bygga Frillesås FF varumärke. 

Frillesås i februari 2019

Styrelsen för Frillesås FF
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