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Visionsdokument för Wä IF

Framtaget av  
Medlemmar av styrelse, trivsel 

marknads- och fotbollskommittén.  
Kvarstår att fastställa handlingsplan för anläggningskommittén!
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Wä IF – föreningen där vi jobbar hårt med fotboll och har kul på vägen!  
Det är inte nr 11 vi är ute efter utan de tio andra! 
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Wä IF 

Nuläge 2011 / 2012

• Antal medlemmar  

 315 medlemmar, (2011)  hur fördelas dem mellan ungdomar, seniorer, vuxna och familjemedlemskap samt passiva medlemmar ? (280 medlemmar 
t o m augusti , varav  14 ”stödmedlemmar”, 24  medlemmar via styrelse, kommittéer och tränare.  Knattelag tillkommit ca 300 st totalt 

• Antal ungdomslag på pojksidan 

 9 ungdomslag samt ett juniorlag 

• Antal ungdomslag på flicksidan 

 3 ungdomslag 

• Representationslag 

 Ett A-lag och ett utvecklingslag på herr- och damsidan 

• Antal ungdomsledare 

 Totalt 36 ledare  

• Nivå på våra ungdomslag 

• Ett lag är i Skåneserien (P98), övriga lag är representerade i våra lokala serier 

• Nivå för våra representationslag 

• Div 5 för vårt herrlag och div 3 för vårt damlag 

• Arvoderade ledare 

 Består i år av dels herr- (2) och damtränare (3) , samt assisterande till dem, samt en juniorlagstränare.  
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Nuläge 2011 / 2012 
(fortsättning)

• Övriga funktionärer 

 Marknadskommittén 6 st (varav 3 st ej medverkat i arbetet) 

 Fotbollskommittén 14 st (varav hälften ej medverkat i arbetet samt en frivillig) 

 Anläggningskommittén 7 st (varav XX ej medverkat i arbetet) 

 Trivselkommittén 7 st, tror samtliga medverkat i arbetet ? 

• Styrelse 

 4 stycken varav Christel Moberg avgått under våren , samt  representanter från respektive kommitté 
(fotboll 2 st), totalt 9 st 

• Ekonomi  
 Resultat för 2011 uppgick till 64 tkr varav inbesparing vaktmästare netto uppgick till 57 tkr. 

Kassaflödet uppgick till 85 tkr.  
 Resultat för 2010 uppgick till -15 tkr på grund av höga elkostnader och ny beläggning på grusplanen. 

Kassaflödet uppgick till +5,5 tkr 

• Investeringsbehov 

• Ny gräsklippare – investering på ca 170 tkr  
• Luftare – investering på 10 tkr, vattenspridare 10 tkr 

• Nytt värmessystem XX tkr 

• Carport till trädgårdsutrustning traktor (6,5 tkr)
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SWOT-analys

• Strength (styrkor) 

• -  Vi har mycket ledare.  

• -  Vi har i grunden en sund verksamhet.  

• - Vi bor ett stort och växande område och måttligt med sociala problem 

• Weaknesses (svagheter) 

• Ibland ostrukturerat arbete samt inte tillräcklig kommunikation mellan styrelse/
kommittéer  och kommittéer mellan, samt mellan spelar och ledare  och lag mellan 

• Lite för svag föreningskänsla och stark lagkänsla 

• Ekonomin är under kontroll men känslig med tanke på egen idrottsplats och driften 
av den och med andra ord anställd personal  och dyra driftskostnader som inte täcks 
av driftsbidrag från kommunen 

• Svagt utbildningsintresse bland tränare men förbättring har skett 

• För få engagerade ledare (föreningsövergripande)
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SWOT-analys 
(fortsättning)

• Opportunities (möjligheter) 
• - Lyckas engagera och ta till vara gamla spelare när de slutar spela 
• - Kan vi baka in medlemsförmåner som gör det mer attraktivt att vara medlem (rabatt på Team Sportia finns, Everybody 

gym ?, andra ? 
• - Förträfflig idrottsplats där alla är samlade, Talldalsplanen i närheten.  
• - En välutrustad kiosk som går att utveckla ännu mer  
• - Föräldrar med en god yrkesspridning –hur får vi fatt i dem ? 
• Damlaget: det finns många unga tjejer som inte får spela seniorfotboll i KDFF, vi kan ge dem möjlighet.  
• Mentorskap från styrelse eller kommittéer? 

• Threats (hot) 
• * Vi har ett pojklag som kan bli en stomme i ett framtida juniorlag men det finns stor risk att det faller sönder. Förslag till 

aktivteter:  Arvoderad tränare 
• * Tränare i övre ungdomsgrupperna behöver stöd och avlastning samt ibland kanske släppa ansvaret.      Förslag till åtgärder: 

Ex vis föreningskonsulent eller överföring av tränaruppgifter mellan lagen – finansiering via lönebidrag samt pengar via 
Sparbanksstiftelsen – Möte med ledningen för Sparbanksstiftelsen?  

• Planfrågan – vi har bara ett-årsavtal vad gäller arrende på Talldalsplanen 
• * Många ungdomslag tappar kraften och ungdomarna slutar när de är 15-16 år.  
•    Förslag till åtgärder? – Bättre och större mängd träning för att må bättre som människa (varierad träning?)
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Ytterligare punkter … 

• Klara ansvarsområden för kommittéerna 
• Bättre ekonomi – kan vi nå det med ännu bättre underhåll av maskinpark 

och våra lokaler samt via ökade intäkter via vårt marknadsarbete?   
• Stärka vår närvaro i byn – skylt vid infarten till byn ? Mer marknadsföring 

och bättre marknadsföring till byns invånare ? ”Nyhetsbrev/matchprogram 
vår och höst” 

• Öka antalet stödmedlemmar via att aktivt stå nere vid ”Konsumtorget” 
• Köksrenovering 
• Utveckla kiosken – ny kiosk på annat ställe? 
• Hur kan vi få ordning på hur vi ska få igång nya flick- och pojklag ? 
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Vision 2015

• Antal medlemmar  
 500 medlemmar, fördelat mellan ungdomar, seniorer, vuxna och familjemedlemskap samt 

passiva/stödmedlemmar. 
• Antal ungdomslag på pojksidan 
 11 ungdomslag samt ett juniorlag 
• Antal ungdomslag på flicksidan 
 5 ungdomslag 
• Representationslag 
 Ett A-lag och ett utvecklingslag på herr- och damsidan 
• Antal ungdomsledare 
 Totalt 45 ledare 
• Nivå på våra ungdomslag 
• Minst ett lag i Skåneserien , övriga lag är representerade i våra lokala serier 
• Nivå för våra representationslag 
• Div 4 för vårt herrlag och div 1 för vårt damlag 
• Arvoderade ledare 
 Oförändrad nivå med en öppenhet för förändring, evt med någon ”ungdomsansvarig”
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Vision 2015  
(fortsättning) 

• Övriga funktionärer 
 Marknadskommittén 5 st 
 Fotbollskommittén 14 st  - tydligare uppdelning och ansvarsfördelning mellan ungdoms- och 

senior/juniorlag 
 Anläggningskommittén 8 st 
 Trivselsektionen 8 st 
• Styrelse 
 9 stycken varav 5 kommittémedlemmar 
• Ekonomi  
 Betryggande  
• Investeringar 
 Kombinerat skjul – pumphus ? 
       Kiosken  
 Konstgräsplan ? I samarbete med ett par andra klubbar 
 Teknikplan? 
 En sjumannaplan!   Belysning till A-plan och belysning allmänt 
 Läktare ?
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Åtgärdsplan inför 2013
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Styrelsen 
• Huvudansvarig för en förbättrad kommunikation mellan styrelse och 

kommittéer och mellan kommittéer   klart december 2012 
• Tydligare ansvarsområden för kommittérna – revidera respektive 

kommittés arbetsbeskrivning                klart november 2012 
• Utveckla den nya hemsidan                   klart december 2012 
• Kontakta Bygglov (Micke)      klart november 2012 
  
Marknadskommittén 
• Utveckla vårt erbjudande mot våra sponsorer samt bredda antalet 

sponsorer                                                 klart december 2012 
• Arbeta genom vårt klädsponsoravtal inför kommande säsonger 

tillsammans med fotbollskommittén   klart november 2012 
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Åtgärdsplan inför 2013 
(fortsättning)

• Fotbollskommittén 
• Kommunikation mellan lagen – ídéer för samverkan    klart dec -12 
• Inventering av ledarbehov i ungdomslagen samt föreslå ledare                   

       klart okt -12 

• Trivselkommittén  
• Inventering av kiosk och köksbehov  tillsammans med 

anläggningskommittén                                                        klart jan - 13 
• Utse en valborgsgeneral, Susanne kommer att lämna? Klart dec -12
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Åtgärdsplan för genomförande 2013

 Styrelsen 
• Arbeta med att utveckla föreningskänsla – mentorskap till de kommittéer där behov 

uppmärksammas                                                                                     löpande punkt 
• Se till att det finns en dokumentation på fattade beslut i respektive kommitté    mars  2013 
• Att kommunicera ut den tidsplan som föreningen arbetar efter             kickoff 2013 
• Titta på möjligheten till ökad aktivitet  i klubbstugan                                juli 2013         
• Genomföra möten med föräldrarepresentanterna                      löpande  

 Marknadskommittén 
• Att utveckla matchprogram och annonsbladet så att de bättre korresponderar med varandra                                                                                      

Klart mars samt juli 2013 
• Ragga medlemmar vid Konsum inför fotbollssäsongen (evt sänka avgiften  
 för att få fler att nappa)                                                            Klart mars april 2013 
• Ordna skylt vid infarten till Wä – vid Wä Bil / Konsum         Klart april 2013

2021-03-30 11



Visionsdokument 
Wä IF 

Åtgärdsplan för genomförande 2013

 Fotbollskommittén 
• Utveckla en utbildningsplan för våra ledare och tränare klart apr -13 
• Utveckla en ”röd tråd” – det finns ett dokument som man kan följa 

upp   (träningsmängd mm)    klart juli -13 
• Utveckla hur samverkan ska ske mellan lag och tränare ska ske        
        löpande punkt 
• Redogöra för vilket ansvar som herr- och damlagsspelare har mot 

föreningen – ”förebilder”    klart jan -13 
• Hur hanterar vi att starta upp flick- och pojklag   klart juli -13  

 Trivselkommittén  
• En ny kiosk – hur skulle det kunna se ut?   Klart juni -13 
• Hantering av öppettider med lagen?    Klart juni -13
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Åtgärdsplan för genomförande 2014 
och 2015

• Utvecklas efter de åtgärder som genomförts till och med 
sommaren 2013. Därefter bestäms nya punkter
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