Malmö City Skaters Verksamhetsplan 2019/2020
Inledning
Malmö City Skaters är en ideell förening med fokus på sociala aktiviteter kring
rullskridskoåkning. Klubben uppmuntrar även medlemmarna att ta initiativ till sociala aktiviteter
som inte nödvändigtvis är direkt kopplat till rullskridskoåkning.
Vi förespråkar alla människors lika värde och är föreningen är öppen för alla som respekterar
våra gemensamt antagna värderingar inom svensk idrott.
Vi strävar efter att nå ut till alla rullskridskoåkare oavsett nivå eller geografisk placering, även
om våra aktivteter är koncentrerade kring Öresundsregionen.

Ledning
Malmö City Skaters ledning består av på årsmötet vald styrelse. Styrelsen beslutar om den
löpande verksamheten i föreningen under det kommande året. Styrelsen utser tränare och
arbetsgrupper.

Prioriterade områden under året
Fortsatt utveckling av vår träningsverksamhet på olika nivåer. Vi har barnträning, nybörjarträning
för vuxna, teknikträningar för vana åkare, riktade träningar mot speed skating, samt
rullskridskoturer på olika nivåer.
För fortsatt utveckling av föreningen är det viktigt det att öka det frivilliga engagemanget i
föreningen, framförallt att ge tillbaka till de som engagerar sig i föreningen. Arbetsgrupperna tar
nu större ansvar med konkreta planer för sina områden.
Föreningens vision, verksamhetsidé och värdegrunder ska vara tydlig i vår verksamhet.

Evenemang
Night Skate Malmö arrangeras för 8 året i rad, varav 7 år i klubbens regi.
Malmö City Skaters Inline Camp arrangeras för tredje året på Ring Knutstorp i 2019.

Utbildning
Vi förväntar oss fortsatt tillväxt av antalet medlemmar, vilket kräver fler och bättre utbildade
ledare för att ta hand om våra medlemmar och säkerställa att det finns tränare för alla aktiviteter.
Fortsatt utbildning av ledare kommer anordnas internt, genom SISU, Skåneidrotten, samt andra
relevanta möjligheter.

Finansiering
Som ideell förening finansieras verksamheten främst genom medlemsavgifter. Träningstillfällen
som kräver lokalhyra finansieras genom särskild träningsavgift. Vi ansöker om projekt och
sponsormedel. Framöver kan man tänka sig intäkter från tränarkompetens. Vårt långsiktiga mål
är att skapa förutsättningar för bli en attraktiv samarbetspartner vid evenemang och för
sponsorer.

Budget
Intäkter

Utgifter

Medlemsavgifter

35 000 kr

Inomhusträning

-10 000 kr

Träningsavgifter

6 000 kr

Försäkring

-1 500 kr

Träningsavgifter
utomhus

11 250 kr

Förråd

-6 250 kr

Försäljning
kläder

3 000 kr

Polistillstånd

-1 400 kr

överskott
event

2 000 kr

Tränarkläder

-2 000 kr

Anm.avg.

80 000 kr

Admin kostnader

-5 000 kr

137 250 kr

Tränarsub

-12 000 kr

Kostnad
träningsläger

-70 000 kr

Avsättning för
anläggn

-20 000 kr

Totalt

-128 150 kr

inomhus

träningsläger
Totalt

Målet är att samtliga satsningar ska vara finansierade innan de genomförs, genom t.ex.
avgifter, sponsring eller bidrag.

