
	

 
Verksamhetsplan 
KFUM Kalmar HK 

 
 

2021-2022 
  



Organisation, styrdokument och policy 
  
Arbetet med att förbättra organisationen som helhet kommer att fortsätta även under 
kommande säsong. Det finns en del i föreningen som fortsatt måste förbättras, inte 
minst för att vi ska bli mindre sårbara i framtiden. Vi har stor omsättning på ideellt 
aktiva i styrelsen och bland ledarna, vilket gör oss beroende av tydliga rutiner. Under 
året har vi utvecklat en röd tråd som kommer att implementeras inför säsongsstart 
20/21. Förhoppningen är att denna röda tråd ska ge alla en trygghet att arbeta utifrån. 
Vi kommer årligen att göra översyner kring arbetet med Säker och Trygg förening. 
Här finns ett tydligt krav från kommunen för att vi ska få behålla vår certifiering, men 
framförallt ett ansvar gentemot våra medlemmar och funktionärer. Föreningens 
verksamhet ska i alla lägen kännetecknas av ett stort fokus på säkerhets- och 
trygghetsfrågor. 
  
Ekonomi 
  
Planen inför kommande säsong är att stabilisera och effektivisera ekonomifunktionen 
genom att aktivt verka för ett gott intäktsflöde och kostnadskontroll. Ett mål är att få 
bättre kontroll över hur medlemsavgifterna betalas in då det under den gångna 
säsongen funnits en del frågetecken kring det. 
  
Marknad 
  
Planen är att etablera en stabil och effektiv marknadskommitté med mellan 3-6 
medlemmar vilka redan har utsetts och börjar jobba. Det viktigaste målet är att dra 
sponsoravtal värda 350 000 kr till föreningen.  Kommittén ska under påbörja arbetet 
med olika event för att skapa intäkter till föreningen, exempel på event kan vara 
träningsläger och företagsevent med mera. 
  
Ungdom 
 
Planen	under	kommande	säsong	är	att	fortsätta	arbetet	med	”den	rödsvarta	
tråden”	och	påbörja	implementering	av	den	i	föreningens	verksamhet	samt	att	
arbeta	vidare	med	att	ta	fram	en	modell	för	hur	och	när	uppföljning	och	
utvärdering	ska	ske.	Om	pandemiläget	tillåter	kommer	vi	också	att	planera	och	
genomföra	Kalmar	Handball	Autumn	Camp	2021	under	hösten. 
  
Senior 
  
Damerna kommer under kommande säsong att spela i division 2. Det sportsliga målet 
är att hamna på den övre delen av tabellen när säsongen är slut då det finns en 
långsiktig plan att inom de kommande åren spela i Allsvenskan. Löpande under 
säsongen så kommer ett stort fokus ligga på rekrytering av spelare som ger 
spetskompetens samt breddar truppen.  
 
Herrseniorerna kommer under kommande säsong att spela i division 3. Det kortsiktiga 
målet är en fortsättning av förra årets mål eftersom denna säsongen i princip ställdes 
in. Planen är att etablera kullen med 02:or och yngre i seniorverksamheten för att 



bygga en stabil grund. Målet är att ta en bättre placering i tabellen än föregående 
säsong för att långsiktigt kunna ta steget upp i division 2. 
 
Utöver det så eftersträvar vi en harmonisk stämning i samtliga seniorlag där alla 
deltagare ska känna kärleken till handbollen och vara välkomna att medverka på 
träningar. 
  
Utbildning 
  
Planen	är	att	etablera	en	kunnig	och	effektiv	utbildningskommitté	med	mellan	3-6	
medlemmar	som	tillsammans	kan	staka	ut	en	gemensam	handbollslära	för	
ungdomsspelarna.	Vi	vill	skapa	en	övningsbank	i	egen	regi,	alternativt	ge	tillgång	till	
föreningens	ledare	att	kunna	gå	via	redan	skapade	handbollsportaler.	Utöver	detta	så	
kommer	vi	att	erbjuda	handbollsaktiviteter	på	flertalet	lov	för	barn	och	ungdom	samt	
göra	föreningens	ledare	ännu	vassare	och	således	barn/ungdomar	bättre	utbildade. 
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