Vörå idrottsförening r.f:s verksamhetsplan
Verksamhetsåret 2016

Inför VIF 79’e verksamhetsår planeras verksamheten fortsätta nästan i nuvarande form. De
aktiva sektionerna kommer att bestå av skid-, back-, slalom-, friidrotts- samt motionssektionen.
Fotbollssektionen sätts på vila då inga lag mera spelar seriefotboll men verksamheten med
motionsfotboll kommer att införlivas i verksamheten i motionssektionen som därefter handhar
motionslöpning, motionsfotboll och orientering.
Evenemang och verksamhet som planeras för kommande verksamhetsperiod framgår ur
sektionernas verksamhetsplaner men följande sektionsöverskridande evenemang kan nämnas
- Skid FM för ungdomsklasserna 17-23 år att ordnas vid skidcentrum 6-7.2.2016 tillsammans
med IF Femman.
- Vöråspelen på skidor ordnas i Vörå IF’s regi.
- Botnialöpet, Duathlon och MTB arrangeras tillsammans med Norrvalla Sport.
- Vörå IF deltar i arrangemangen Botniavasan och Botniacyklingen tillsammans med Norrvalla
Sport samt Orienterings FM i Kalapää tillsammans med IF Femman.
Från ekonomisk synvinkel fortsätter VIF med pappersinsamlingen och serveringsverksamheten
både vid skidstugan och sportplanen. Verksamheten vid Grillen fortsätter även som tidigare och
vi planerar måla om fastigheten inkommande sommar. En större fokusering sätts även på att
öka reklam- och sponsorintäkterna det kommande verksamhetsåret.
Som resultat av föreningens framtidsseminarium så planerar vi en nyorganisering av styrelsens
arbete i form att stödgrupper kring sektionsöverskridande verksamheter så som
dräktanskaffningar, talko, IT och sponsorering. Se bifogad presentation (bilaga).
FSS, Finlands Svenska Skidförbund, har tillsammans med Vörå Kommun initierat en planering
av en rullskidbana till Vörå. Rullskidbanan är viktig infrastruktur för idrottsgymnasiets framtid
och föreningens verksamhet. För närvarande utreds om banan kan placeras vid skidcentrum.
Mårten Lövdahl är tidsbundet anställd av FSS för detta projekt och Vörå IF deltar i gruppens
arbete tillsammans med övriga föreningar i nejden. Finansiering av projektet är ännu öppet,
eventuellt kan det bli aktuellt med ett koncept där föreningar i Österbotten satsar i projektet och
då behöver även Vörå IF vara beredd att vara med och investera i projektet.
Planering av hur föreningens 80’de verksamhetsår ska uppmärksammas återupptas under
senare delen av det kommande verksamhetsåret.
Vörå idrottsförening r.f. den 24.11.2015
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