YSTADS BOLLKLUBBS VERKSAMHETSPLAN 2022

KLUBBENS MÅL
Vi skall bedriva aktivt föreningsliv där medlemmar:
- känner ett delaktigt engagemang.
- känner stolthet att tillhöra föreningen.
- har respekt för varandra.
- accepterar varandras olikheter och egenskaper.




Ystads BK skall bygga sin verksamhet på ideellt engagemang både från ledare, aktiva och
medlemmar.
Ystads BK skall fylla en social funktion både på och utanför banor och spelplaner.
Ystads BK verksamhet skall ge en gemenskap, som är öppen för alla oavsett egen
ambitionsnivå.

TRÄNINGSVERKSAMHET


-

MAJ-SEPTEMBER Styrelsen/Sektionen kallar till boulespel på banan vid klubbvillan när vädret
tillåter.
SEPTEMBER-MAJ Badmintonträning i Gamla Sporthallen ”Bollen” och Svarte Sporthall.
Vår inriktning är att all träningen bedrivs på ungdoms- och motionsnivå.
Ledare som har regelbundet kontakt med barn och ungdomar skall till föreningen visa upp
ett utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen. Respektive sektion ansvarar
för sin verksamhet.

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY
Klubben skall i sin verksamhet aktivt verka för en doping och drogfri idrott och följa antagen alkoholoch drogpolicy.

BARNKONVENTION
Klubben tar genom lagen om FN:s konvention och RF:s stadgar om barnets rättigheter ansvar för att
se till att föreningens barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda, att föreningen utbud är
tillgängligt för alla barn och att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i vår verksamhet.

TÄVLINGSVERKSAMHET
Ej aktuellt för närvarande.

MÖTEN
Årsmöte genomförs under april månad.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger under året eller vid behov.
I samband med bouleträningen finns möjlighet till sociala kontakter.
Klubben försöker i mån av intresse att anordna egna avslutnings- eller kick-off träffar.

KLUBBVILLAN
För att öka inkomsterna till föreningen hyr vi ut villan till externa hyresgäster.
Annonsering om uthyrningen läggs ut på nätet/ev. media och på vår hemsida.
Under våren och hösten skall villan underhållas med behövliga reparationsarbeten. Dessutom skall
villan städas både in- och utvändigt under våren eller vid behov. Styrelsen ansvarar för dessa
aktiviteter.

HEMSIDA/FACEBOOK
Klubbens hemsida www.ystadsbk.se och Facebook skall löpande uppdateras och vara aktuell för
klubbens medlemmar och yttervärlden.

FRAMTIDA MÅL
Vi hoppas att det finns medlemmar som har intresse av att ta uppdrag i styrelsen och sektioner för
att föra klubbens färger vidare in i framtiden.
Styrelsen och sektioner ansvarar för nyrekrytering.

