Verksamhetsplan 2022
Under kommande verksamhetsår räknar vi med att vi har passerat Coronapandemin och att vi därmed kan
återgå till en mer normal verksamhet. Vi har därmed planerat in egna tävlingar och också deltagande i andra
tävlingar, t ex Världsungdomsspelen i Göteborg för de lite äldre barnen.
Följande egna tävlingar finns inplanerade under 2022:
23 april Palmkastet
27 augusti Trelleborgsloppet
7 maj Kalvinknatet
17 september Castorama
4 juni Trelleborgsspelen
31 december Sylvesterloppet
Friidrottsskola är inplanerat till vecka 25, 26 samt 32 utifrån samma modell som tidigare år.
En förutsättning för att kunna genomföra våra tävlingar är 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 nya inomhushallen, Pilehallen, kommer enligt planerna att stå färdig under sommaren så att vi kan
använda den under kommande inomhussäsong. Våra möjligheter till inomhusträning kommer då att bli
betydligt bättre. Däremot är det i dagsläget oklart vad gäller hur vi påverkas om de nyligen presenterade
planerna på en ny ”Idrottsstad” förverkligas. Styrelsen bevakar självklart hur den här frågan utvecklas och
försöker, så gott det nu går, att föra fram och få gehör för våra önskemål.

Budget 2022
För 2022 utgår vi från resultatet för 2019 (2020 och 2021 blev mycket annorlunda pga COVID-19 pandemin)
men med minskade bidrag eftersom vi inte förbrukat de medel vi fick från Kockska 2020 och 2021. Samtidigt
blir det inte något utlandsläger 2022 och vi har inte några elitpoolskontrakt.
Post

Resultat 2019

Budget 2022

430 000 kr

410 000 kr

Statliga/kommunala bidrag

53 000 kr

53 000 kr

Övriga bidrag

20 000 kr

0 kr

Föreningskostnader

-212 000 kr

-200 000 kr

Övriga externa kostnader

-197 000 kr

-150 000 kr

Personalkostnader

-96 000 kr

-60 000 kr

21 000 kr

53 000 kr

Omsättning (intäkter) + medlemsavgifter

Resultat

