Verksamhetsplan 2021
Coronapandemin och hur den utvecklas samt vilka restriktioner som följer av detta försvårar naturligtvis
planeringen av verksamheten för det kommande året. Det finns många osäkra faktorer som vi inte har rådighet
över. För eller senare kommer vi ändå att återgå till ett någorlunda normalt läge bortom Corona och då måste
vi vara förberedda på att kunna växla upp verksamheten. Därför har vi t ex bokat in tävlingar och friidrottsskola
även om vi inte vet om vi kan genomföra detta.
Följande tävlingar finns inplanerade under 2021:
24 april Palmkastet
5 juni Trelleborgsspelen
22 augusti Kalvinknatet
Friidrottsskola är inplanerat till vecka 25. 30 samt 32 utifrån

28 augusti Trelleborgsloppet
11 september Castorama
31 december Sylvesterloppet
samma modell som tidigare år.

En förutsättning för att kunna genomföra våra tävlingar är (förutom att Corona-restriktionerna lättas) att det
finns ett stort antal funktionärer som kan ställa upp och att det kommer till nya som kan bistå. Inte minst
behövs förstärkning vad gäller långloppsarrangemang. Utöver våra egna tävlingar är ambitionen att så många
aktiva som möjligt även anmäler sig till andra friidrottsföreningars arrangemang. Det är positivt att föreningen
syns på ”främmande” tävlingar och för de aktiva skapas tävlingsvana.
Den länge efterlängtade klubblokalen på Östervångsstadion i form av en tillbyggnad av Isstadion ska enligt
planerna stå klar i vecka 39. Planering pågår också för en ny inomhushall, Pilehallen, vilken enligt planerna ska
stå färdig hösten 2022. Genom tillkomsten av denna hall kommer vi att få bättre träningsmöjligheter vinter tid.

Budget 2021
För 2021 är budgeten starkt kopplad till COVID-19 och vilka arrangemang vi kan genomföra och budgeten
därmed mycket osäker. Det är främst Kalvinknatet och Trelleborgsloppet som påverkar här. Eftersom de ligger
så nära varandra så blir det troligen så att antingen båda genomförs eller ställs in. Vi vill ändå räkna med att
båda genomförs. Eftersom vi inte vågar planera något träningsläger utomlands och inte utnyttjade bidraget
från Kockska 2021 som det var sökt så räknar vi inte med detta i årets budget. Vi h ar ingen i elitpoolen 2021
vilket minskar kostnaderna. Om vi får en ny klubblokal i anslutning till Södan så kan detta medföra en del extra
kostnader för möblemang och hyra framöver.
Post

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall 2020

Budget 2021

394 674 kr

350 000 kr

120 987 kr

350 000 kr

Statliga/kommunala bidrag

53 744 kr

45 000 kr

113 400 kr

45 000 kr

Övriga bidrag

36 200 kr

35 000 kr

39 800 kr

0 kr

Föreningskostnader

212 000 kr

150 000 kr

50 429 kr

212 000 kr

Övriga externa kostnader

197 337 kr

220 000 kr

192 935 kr

80 000 kr

96 764 kr

60 000 kr

93 542 kr

90 000 kr

-21 000 kr

0 kr

-63 000 kr

13 000 kr

Omsättning (intäkter)

Personalkostnader
Resultat

