Vörå idrottsförening r.f:s verksamhetsplan
Verksamhetsåret 2017

Inför VIF 80’e verksamhetsår planeras verksamheten fortsätta i nuvarande form. De aktiva
sektionerna kommer att bestå av skid-, back-, slalom-, friidrotts- samt motionssektionen som
alla bidrar med en plats var i föreningsstyrelsen. Vi fortsätter vår strävan att organisera
styrelsearbetet enligt den plan som uppgjordes under förra verksamhetsperioden som utgår
från att inom styrelsen förutom stadgeenliga ordförande, vice ordförande, kassör även finns
ansvars personer för fastigheter, sponsorering, talko, IT/ICT och dräktanskaffningar.
Evenemang och verksamhet som planeras för kommande verksamhetsperiod framgår ur
sektionernas verksamhetsplaner men följande sektionsöverskridande evenemang kan nämnas
- Vöråspelen på skidor ordnas i Vörå IF’s regi.
- Botnialöpet, Duathlon och MTB arrangeras tillsammans med Norrvalla Sport.
- Vörå IF’s sektioner deltar i arrangemangen Botniavasan och Botniacyklingen tillsammans
med Norrvalla Sport.
Från ekonomisk synvinkel fortsätter VIF med pappersinsamlingen och serveringsverksamheten
både vid skidstugan och vid sportplanen. Verksamheten vid grillen fortsätter även som tidigare
men förfrågan kring eventuell utbyggnad kommer styrelsen eventuellt att behöva ta beslut om
under kommande verksamhetsperiod. Fortsatt fokus på reklam- och sponsorintäkter gäller för
det kommande året. Den ökade aktiviteten kring bidragsansökningar från stiftelser och
institutioner planeras även att fortgå.
Vi fortsätter planeringen av hur medlemsavgifter kunde förenklas och vår strävan är att man
skulle erlägga bara en medlemsavgift istället för medlems- och sektionsavgifter.
Under nästa verksamhetsår kommer rullskidbanan vid skidcentrum att tas i bruk och vi planerar
in aktiviteter kring den t ex rullskidtävlingar under barmarksäsongen.
Vi behöver även börja aktivera oss kring utvecklingen av idrottsanläggningarna där föreningen
är verksam och som en första åtgärd så planerar vi att bygga en hinder-/motorikbana till
skidcentrum under nästa verksamhetsperiod.
Evenemang kring föreningens 80’de verksamhetsår planeras in vartefter. På föreningens
planeringsmöte framkom idéer för vintersportdag där man kan prova på föreningens
vinteraktiviteter skidning, slalom och backhoppning. Vi ska även designa en VIF 80 logo som
kan sättas på dräkter, mössor, hemsida, tryckalser, etc. Årsmöte för 2017 planeras även som
en 80 årsfest inom föreningen.
Vörå idrottsförening r.f. den 22.11.2016
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Jan Grön (ordförande)

