Verksamhetsberättelse kansliet 2009
Under 2009 har dom ordinarie projekten fortlöpt som vanligt. SPORTIS gick in i sin tredje termin i och med att
vårterminen startade och idrottskolan fortsatte som vanligt men då på sitt nionde år och artonde termin. Parallellt
med detta har vi kört vidare med Elevens Val som är ett samverkansprojekt med Malmaskolan och även Friidrottoch Fotbollsgruppen för barn med funktionshinder.
Fiske för barn med funktionshinder hade en rivstart 2008 och fortsatte med totalt 5 träffar 2009. I det projektet
deltog Conny även under två veckor kring midsommar i ett större forum med flera aktörer i Enköping.
Det krävs ett stort engagemang för att få ovan nämnda verksamheter att fungera och mycket tid och arbete har
därför lagts på organisation och olika möten med både nämnder och föreningsnätverk. Det har dock fungerat bra
men det har visat sig att vi har varit i stort behov av ledare som kan verka i verksamheten på förhållandevis
opassliga tider. Detta är en nöt att knäcka och något man hela tiden får jobba med och kring.
I vanlig ordning har kansliet administrerat diverse bidrag och vi kan med glädje meddela att föreningen blir allt
större och mer aktiv. Detta visas genom de siffror vi redovisar för LOK-stöd till Kommun och RF.
När det gäller hela föreningens medlemsregister har det visat sig att det fortfarande råder en viss motvilja att
inbetala den mycket facila medlemsavgiften. Där har vi något att sträva emot och eventuellt bör vi se över hur vi
framledes skall hitta formler för att motivera den enskilda medlemmen att betala sin medlemsavgift.
Medlemsavgiften totalt är ett mycket välkommet inslag när det gäller att balansera de utgifter som klubbhuset
genererar. Utan intäkter från medlemsavgifterna så kan vi inte på samma sätt hålla huset öppet eller ännu värre,
ha det kvar. Kicki gör i sammanhanget ett stort jobb när det gäller hanteringen av utskick och administrationen av
registret.
Under hösten 2009 hyrdes Conny ut till IGU (Idrottsgymnasial utbildning) 7 tim/v och detta har och kommer att
fortsätta även vt 2010 i en något utökad form.
Jenny Viksell har verkat som utförandeansvarig för den ordinarie idrottsskolan och tillsammans med Conny under
året deltagit i diverse möten och träffar med Upplands Idrottsförbund. Tidigare var kommunen ansvarig för denna
verksamhet och UIF´s partner i målet. Nu har UFF övertagit administrationen från kommunen och således blev det
från och med hösten 09 UIF´s nya samarbetspartner. Vad detta har att erbjuda i framtiden är för tidigt att sia om
och det återstår att se vad som väntar. Dock har det varit en positiv utveckling och mycket goda relationer.
SPORTIS gör våren 2010 sin sista termin och sammanfattar man den verksamheten så har det periodvis inneburit
en mycket hög arbetsbelastning på alla inblandade. Ett gigantiskt projekt där det ibland har varit både tufft och
ganska intensivt. För egen del (Conny) lärorikt men också ibland på gränsen till vad vi som förening mäktar med.
Under 2009 har vi varit 3 personer som jobbat på kansliet. Det är Conny Sveijer, Kicki Forsman och Jenny Viksell.
Alla med olika former av anställningar och med endast Conny på heltid, Kicki och Jenny på deltid/timmar.
Utifrån de redovisade närvarokorten har jag (Conny) tagit fram siffror som idag visar hur stora de olika sektionerna
är. Det gäller endast verksamheter för barn och ungdomar under 20 år och således finns det inga siffror för vår
Orienteringssektion. Dock vet vi att den i allra högsta grad är aktiv men med få medlemmar under 20 år. Samma
sak gäller för friidrott, boxning, seniorfotboll och handboll där alla sektioner har aktiva över 20 år och därför inte
syns i närvarokorten. Detta skulle naturligtvis innebära en viss ökning för de inblandade sektionerna.
När det gäller antal aktiva träffar och antal ungdomar i verksamhet så motsvarar varje sektion följande siffror i %
årsskiftet 2009-2010:
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•
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Ungdomssektionen:
Seniorfotbollen:
Friidrottssektionen:
Handbollssektionen:
Boxningssektionen:

/Conny, Kicki, Jenny

37,5 %
15%
29,5%
4%
14%

