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Verksamhetsplan 2021 för Frillesås FF 

 

Vår ambition under 2021 ska vara att fokusera på följande: 

 

Hur får vi fler barn och ungdomar till FFF? 

• 2021 års viktigaste arbete blir att reda ut ett par frågeställningar; 

• Hur vi får fler barn och ungdomar till FFF? 

• Hur får vi fler barn och ungdomar att idrotta längre? 

• Hur gör vi FFF mer attraktiv och vad krävs 2021? 

• Hur får vi fler eldsjälar som kan hjälpa till? Seniorer? 

 

Hälsocertifiering 

• Att för tolfte året i rad bli certifierad av Kungsbacka kommun. 

 

 

Fastigheten-klubbhuset 

• Renovera ett fjärde och sista omklädningsrum inom renoveringsplanen, som innebär 

att ett omklädningsrum per år renoveras. 

• Genomföra två fixardagar för att göra förbättringar och renoveringsarbeten, 

genomförs av medlemmar under trivsamma samvaroformer.  

 

 

Idrotten 

Fotbollen: 

 Se Fotbollens verksamhetsplan.  

 

 

Innebandyn: 

 

Innebandysektionen fokus kommer att ligga på att behålla våra spelare i alla åldrar samt att 

fler kommer till oss. Vi har som sektion växt och vi fortsätter med arbetet och hoppas att 

sektionen fortsätter i samma riktning. Det ska vara lätt att delta och alla ska vara välkomna 

oavsett när man börjar med sporten. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för våra 

ledare fortsätter. Trots att vi kommit en bra bit på väg, så finns det fortfarande luckor att 

fylla. En viss växtvärk kan uppkomma då vi närmast har fördubblat ledarantalet. Vi kommer 

att fortsätta jobba aktivt med detta. 

• Vi har 4 flicklag, 5 pojklag, innebandyskola samt motionslag för både dam och herr.  

• 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. 
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• 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 2021 

Styrelsen för Frillesås FF 
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