
Frillesås FF

Verksamhetsplan 2017 för Frillesås FF

Vår ambition under 2017 ska vara att fokusera på följande:

Idrotts- och hälsocertifiering
Informera och nå ut till medlemmar och föräldrar i föreningen om innehållet i 
certifieringsarbetet och vår policy.
Utbilda under temat ”Att vara en bra kompis” och öka klubb- och lagkänslan.
Att för åttonde året i rad bli certifierad av Kungsbacka kommun.

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 försöka förbättra vår hemsida.

Fastigheten-klubbhuset
Hålla ett löpande underhåll och bland annat förbättra de skador som listades när Kommunen 
började hyra våra omklädningsrum till Frillesåsskolan i oktober 2016.
Förbättringar och renoveringsarbeten ska kunna genomföras som arbete av medlemmar 
under trivsamma samvaroformer. 
Utvärdera effekterna av uthyrningen till Frillesåsskolan och om det visar sig vara bra söka 
nå en förlängning.

Idrotten
Fotbollen:

 Vi hänvisar till sektionens egen Verksamhetsplan.
 Sektionen ska bedriva såväl barn- som ungdomsfotboll samt ha seniorlag damer.
 Under 2017 kommer vi dessvärre inta att kunna ha ett seniorlag för herrar i seriespel 

på grund av för få deltagare. Vi ska fokusera på att de pojklag som vi har ska 
utvecklas och bli till våra framtida seniora A-lag för herrar.

Innebandyn:
 Vi hänvisar till sektionens egen Verksamhetsberättelse.
 Även här ska det förekomma barn- och ungdomsverksamhet.
 Seniorlag endast om det finns intresse och spelare finns men inte under 2017.

Övrigt:
 I mån av resurser och tillgängliga tider ska föreningen aktivt verka för att äldre 

personer kan erbjudas tillfälle till fysiska aktiviteter i klubbens regi.
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