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Vision och mål Bålsta IK 2022
Vision Med glädje och gemenskap skapar vi förutsättningar för alla medlemmar att utvecklas

2

Målbild 
2022

KOMPETENTA 
TRÄNARE/LEDARE

Inom Bålsta IK skall 
verksamheten ledas av 
kompententa ledare på alla 
nivåer och platser

ARRANGEMANG

Bålsta IKs arrangemang och 
tävlingar ska vara attraktiva 
för såväl aktiva som 
åskådare. 

EKONOMI OCH 
FINANSIERING 

Bålsta IKs 
verksamhet 
grundar sig på 
sunda ekonomiska 
principer och 
eftersträvar en 
ekonomi i balans

INFORMATION OCH 
KOMMUNIKATION

Bålsta IK ska ha 
tillgänglig information 
för alla åldrar och 
intressenter

TRÄNINGAR

Bålsta IK ska erbjuda de 
barn, ungdomar och 
vuxna som vill utöva 
friidrott och 
motionslöpning möjlighet 
att göra detta. Klubben 
skall också vårda och 
utveckla de aktiva så att 
de väljer att stanna kvar i 
klubben

TÄVLINGAR

Bålsta IK skall 
uppmuntra alla 
aktiva i alla åldrar 
att tävla och 
representera 
klubben och också 
uppmuntra 
föräldrar att 
engagera sig i de 
ungas tävlande

Aktiviteter 
(som ska 
vara 
mätbara och 
max 5 st)

• Skapa ett levande dokument 
där klubbens alla tränare 
framgår inkl genomförda 
utbildningar. 

• Skapa ett strukturerat och 
aktivt stöd från klubben till våra 
olika ledarteam, bl.a. genom 
tillsättande av rollen som 
tränaransvarig"

• Anordna tränarutbildningar i 
Bålsta eller närområdet

• Utveckla tränarträningar, ett 
tillfällen för strukturerad 
kunskapsöverföring.

• Årligen hålla 
funktionärsutbildning.

• Vid egna arrangemang 
tillhandahålla speaker, 
musik, kiosk, 
omklädningsmöjlighet, 
tillräckligt med toaletter 

• Gå igenom årets 
tävlingsutbud och formulera 
typ av tävling, åldersgrupp 
och inriktning för att 
stämma av att 
”tävlingssortimentet” blir 
bra och varierat

• Hitta en bättre lösning för 
funktionärsfördelning och 
vilja att ställa upp som 
funktionär

• Vi ska uppfylla 
SKV kriterier på 
att vara 
allmännyttig 
förening 

• Aktiv 
Sponsorgrupp

• Söka LOK-stöd
• Söka bidrag 

• Nyhetsbrev (4 
ggr/år)

• Aktiv information-
spridning på hemsida 
+ sociala medier. 

• Öka antalet följare 
på social medier. 

• Leverera artiklar 
eller artikelidéer till 
lokalpress. 

• Ha ett strukturerat och 
aktivt arbete för att ta 
tillvara det potentiella 
engagemang som kan 
finnas hos ungdomar att 
vara ledare. 

• Ta fram underlag för 
beslut om ett ev. 
införande av 
grengrupper.

• Få till ett utbyte med 
annan klubb

• Sätta en plan för hur vi 
långsiktigt utvecklar bra 
träningsmöjlighet under 
vinterhalvåret

• Anordna en klubbkväll 
med gemensam träning 
för alla team

• Informera nya 
tränare och 
föräldrar om hur 
tävlandet fungerar

• Teamen ska åka på 
ett antal 
gemensamma 
tävlingar

• Teamen ska utse 
en tävlingsansvarig

• Sammanfatta antal 
SM-starter under 
året samt antal 
medaljer/SM-
poäng till klubben.



Träningar 2022
Mål/Syfte: Bålsta IK ska erbjuda de barn, ungdomar och vuxna som vill prova och utöva friidrott och motionslöpning möjlighet 
att göra detta. Klubben skall också vårda och utveckla de aktiva så att de väljer att stanna kvar i klubben.

Indikatorer Kommentarer

Ha ett strukturerat och aktivt arbete för att ta tillvara det 
potentiella engagemang som kan finnas hos ungdomar att vara 
ledare. 
Ansvarig: Rikard, Nina och Josefine

Projekt ungdomsledare har 
påbörjats. Informationsmöte har 
hållits med ungdomarna. Budget 
för 2023 och information har 
skickats till styrelsen för 
diskussion och beslut. Fördelning 
av ungdomsledare och team 
kvarstår + lite adminfrågor.

Ta fram underlag för beslut om ett ev. införande av grengrupper.
Ansvariga: Rikard och Robert

Eller på annat sätt utveckla 
träningsupplägget.
Ett konkret embryo finns, men 
inget skriftligt.  

Få till ett utbyte med annan klubb
Ansvarig: Rikard

Har visat sig svårt, prioriteras ner. 

Sätta en plan för hur vi långsiktigt utvecklar bra träningsmöjlighet 
under vinterhalvåret
Ansvarig: Robert

Tankeverksamheten påbörjad, 
räknar med konkreta utkast 
innan årsskiftet

Anordna en klubbkväll med gemensam träning för alla team
Ansvarig: Rikard, Nina och Josefin

14 juni gemensam klubbaktivitet
24-25 september gemensamt 
läger



Tävlingar 2022
Mål/Syfte: Bålsta IK skall uppmuntra alla aktiva i alla åldrar att tävla och representera klubben och också uppmuntra föräldrar 
att engagera sig i de ungas tävlande

Indikatorer Kommentarer

Informera nya tränare och föräldrar om hur tävlandet 
fungerar och om var man hittar information om tävlingar
Ansvarig: Fredrik och Elisabeth

Elisabeth har deltagit i föräldramöten och 
informerat. Team 13, Team 12, Team 14, Team 
11 och 09

Teamen ska ta initiativ till att åka på ett antal 
gemensamma tävlingar
Ansvarig: Fredrik och Elisabeth

Teamen ska utse en tävlingsansvarig som informerar aktiva 
och föräldrar om vilka tävlingar som är på gång.
Ansvarig: Fredrik och Elisabeth

Sammanfatta antal SM-starter under året samt antal 
medaljer/SM-poäng till klubben.
Ansvarig: Fredrik 

(https://friidrott.smfriidrott.com/sm-pokalen/)
Reglerna för SM-poäng ses via länken ovan 
(plats #67 2021)

https://friidrott.smfriidrott.com/sm-pokalen/


Arrangemang 2022
Mål/Syfte: Bålsta IKs arrangemang och tävlingar ska vara attraktiva för såväl aktiva som åskådare. Arrangemangen 
kännetecknas av en hög kvalitet och av ett stort engagemang bland våra funktionärer.

Indikatorer Kommentarer

Årligen hålla funktionärsutbildning.
Ansvarig: Martin

Hölls under hemmalägret 24 
sept, dock med dålig uppslutning

Vid egna arrangemang tillhandahålla speaker, musik, kiosk, 
omklädningsmöjlighet, tillräckligt med toaletter 
Ansvarig: Martin

Vårkastet, Bålsta stadslopp, Bro 
Galopp, mm
OBS - ljudanläggning

Gå igenom årets tävlingsutbud och formulera typ av tävling, 
åldersgrupp och inriktning för att stämma av att 
”tävlingssortimentet” blir bra och varierat
Ansvarig: Martin

Tävlingsgruppen har fastställt 
Tävlingar samt kalender för 2023.
Formuleringar ska justeras

Hitta en bättre lösning för funktionärsfördelning och vilja att ställa 
upp som funktionär
Ansvarig: Martin

Har bättre framförhållning i år. 
Vet ej vilket system vi ska byta 
till, därav gör vi likt föregående 
år. Tydligare med ”kraven” kring 
funktionärdeltagande i fakturor.



Tränare/ledare - 2022
Mål/Syfte: Inom Bålsta IK skall verksamheten ledas av kompententa ledare på alla nivåer och platser

Indikatorer Kommentarer

Skapa ett levande dokument där klubbens alla tränare framgår 
inkl genomförda utbildningar. 
Ansvarig: Rikard

Ett levande dokument finns där 
alla klubbens tränare framgår, 
men ännu är inte genomförda 
utbildningar med. GDPR? 
Kommer hanteras i sportadmin
framöver

Skapa ett strukturerat och aktivt stöd från klubben till våra olika 
ledarteam, bl.a. genom tillsättande av rollen som tränaransvarig.
Ansvarig: Andreas och Rikard

Numera finns en sportgrupp som 
ligger närmast i funktion. Jag 
orkar inte ta i detta själv.                   
/Rikard

Anordna tränarutbildningar i Bålsta eller närområdet
Ansvarig: Andreas och Josephine

Tränarutbildning 1/10 och 15/10 
och det är 7-10 år. Översyn av 
utbildningsbehov är gjort.

Utveckla tränarträningar, ett tillfällen för strukturerad 
kunskapsöverföring.
Ansvarig: Andreas och Josephine 

Undersöker behov och intresse



Ekonomi och finansiering - 2022
Mål/Syfte: Bålsta IKs verksamhet grundar sig på sunda ekonomiska principer och eftersträvar en ekonomi i balans

Indikatorer Kommentarer

Vi ska uppfylla SKV kriterier på att vara allmännyttig förening. 
Ansvarig: Kassör

Villkor för att vara en 
allmännyttig ideell förening | 
Skatteverket
Vi kontrollerar det i slutet av året

Aktiv Sponsorgrupp. 
Ansvarig: Robert

Vi har ingen "sponsorgrupp" för 
närvarande men vi har lyckats 
hyfsat ändå och är aktiva.

Söka LOK-stöd. 
Ansvarig: Andreas

Säkerställa fortlöpande 
närvarorapportering och söka 
LOK-stöd
Obs, övergång nytt system. 
Bevaka

Söka bidrag.
Ansvarig: Kassör

Utreda och sammanställa olika 
typer av bidrag som klubben vill 
och kan få, samt söka medel där 
så är relevant. 
Föreslår att vi alla i styrelsen 
delar på denna punkt./Robert

https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/ideellforening/villkorforattvaraenallmannyttigideellforening.4.70ac421612e2a997f85800029958.html


Information och Kommunikation - 2022
Mål/Syfte: Bålsta IK ska ha tillgänglig information för alla åldrar och intressenter

Indikatorer Kommentarer

Öka antalet följare på social medier. 
Ansvarig: Nina

2021: 111 st FB-sida
2021: 61 st Insta
2022: 190 st FB-sida
2022: 111 st Insta

Aktiv informationspridning på hemsida + sociala medier. 
Ansvarig: Nina

Annonserar även aktiviteter via 
fb-sidor som: Allt om Håbo, 
Anslagstavla Skokloster + Bålsta, 
Vi i Enköping

Nyhetsbrev (4 ggr/år) 
Ansvarig: Martin

Ska vara orange.
2 st. hittills 2022

Leverera artiklar eller artikelidéer till lokalpress. 
Ansvarig: Nina o Josephine

Artikel om Powerträning
Artikel om Stipendiepristagare
Klubbkväll – ingen respons
BIK 40 år – förfrågan?


