
Verksamhetsplan 2019  

Föreningens uppdrag  

Verksamhetsidé  
Spånga IS Fotboll är en ideell förening som erbjuder fotbollsglädje och en kvalitativ 
fotbollsverksamhet från knatte till senior. 

Vision - så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. 
Vi erbjuder en verksamhet där så många som möjligt väljer att stanna kvar i föreningen så länge som 
möjligt och kan bli så bra som de själva vill och kan. Vi ger barn som vuxen en möjlighet att delta i 
den lokala fotbollen, uppleva stundens glädje och fotbollsmässig utveckling och själva avgör 
ambitionerna med sitt deltagande. 
 
Vi har skapat en hållbar förening där såväl spelare som ledare och föräldrar kan umgås i den lokala 
fotbollen i en trygg och utvecklande miljö. Genom fokus på ständig förbättring och med hjälp av hög 
kompetens på planen, kansliet och i styrelserummet så lägger vi grunden för en verksamhet som är 
inkluderande och attraktiv för allt fler samt skapar ett livslångt engagemang för fotboll och 
Spångafamiljen. 
 
Vi erbjuder en hållbar fotbollsverksamhet som utgår från vad individen vill och kan, där varje spelare 
får chansen att utveckla sina färdigheter och själva avgör ambitionerna med sitt deltagande. 
Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt arbete där framgångar inte mäts i antal vunna matcher 
inom barn- och ungdomsverksamheten utan i hur många spelare vi får med oss på resan från barn till 
ungdom och in i seniorålder. 
 
Genom att vi behåller så många som möjligt, så länge som möjligt och ger dem en långsiktig 
spelarutbildning är vi också en plantskola där egna spelare från närområdet skapar en 
konkurrenskraftig seniorverksamhet på hög Stockholmsnivå och där spelare ges möjligheten att 
klättra ytterligare i den nationella fotbollen. 

Fokusområden 2019 

För att vi ska få så många som möjligt att fortsätta med fotboll i vår förening så länge som möjligt ska 
vi fokusera på att erbjuda en så bra verksamhet som möjligt. Det skapar vi genom att jobba med 
dessa fyra områden:  

1. Kvalité i fotbollsverksamheten    
UTMANING: Fotbollsverksamheten bedrivs olika i olika träningsgrupper vilket innebär att 
spelare inte ges samma förutsättningar till en kvalitativ spelarutbildning. Kunskapen om 
Spångamodellen och hur man planerar och genomför spelarutbildning utifrån den, varierar 
mellan ledarteamen.    
 
MÅLBILD: Vår fotbollsverksamhet bedrivs i linje med Spångamodellen där varje spelare får en 
långsiktig spelarutbildning. 

 
 



STRATEGIER: 
➢ Fortsätta att stärka stödet till ledarteamen – det ska vara lätt att göra rätt 
➢ Öka ledarkompetensen kring spelarutbildning kopplat till Spångamodellen  
➢ Utveckla intern rekrytering av ledare 

  

2. Ökade ekonomiska förutsättningar     
UTMANING: För ordinarie verksamhet så som den bedrivs idag finns det ekonomiska 
resurser. Men ska vi fortsätta förbättra spelarutbildningen i linje med Spångamodellen 
behöver vi öka intäkterna och satsa resurser på insatser som utvecklar fotbollsverksamheten. 

MÅLBILD: Vi har ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva fotbollsverksamheten utifrån 
Spångamodellen 

 
STRATEGIER: 
➢ Utveckla och implementera sponsorarbetet 
➢ Se över intäktsmöjligheterna kopplat till arrangemang, café och andra aktiviteter 

 

3. Hemmaplan för Spångafamiljen                            
UTMANING: Vår verksamhet är utspridd på många olika platser i närområdet. Kansliet ligger 
långt ifrån träningsytorna och det finns ingen naturlig plats där vi möts. Kommunen saknar 
tillräckligt med fotbollsplaner och åtgärder för att säkerställa tryggheten på de ytor som 
finns.  
 
MÅLBILD: Vi har moderna klubb- och kanslilokaler och en samlingsplats för Spångafamiljen. 
Tillgången till konstgräsytor täcker behovet för vår verksamhet och vi känner oss trygga på 
idrottsplatserna. 

 
STRATEGIER: 
➢ Driva Projekt Gläntans BP     
➢ Opinionsbildning kring utveckling av konstgräsytor   
➢ Opinionsarbete kring trygghetsarbetet på Spånga IP   


