Verksamhetsplan vår 2020-höst 2020
Översiktliga punkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Investera i mer material på ett långsiktigt sätt.
Erbjuda allsidig träning varje dag för Karlstads Universitets studenter.
Få ned kostnader på fasta avgifter
En konkret budget
Satsa på utomhusaktiviteter
Satsning på Studentiaden
Satsa på ledarutbildning
Utöka turnerings-utbudet

Detaljplan
1.Med kommande bidragsansökningar i form utav idrottslyft och LOK-stöd samt
besparingar så ska vi på KAUIF se över möjligheterna att investera i utrustning som
på ett långsiktigt sätt kan gynna föreningen. Det finns planer på att utöka det material
som kan efterlikna ett litet “gym” med restriktioner från universitetet. Det finns även
önskemål på material tillhörande bollsporter som kan utnyttjas under en längre
period. Se över möjligheterna att investera i andra sporter där vi anser att det kan
behövas för att tillfredsställa medlemmarna.
2. Med den variation som råder inom kauif idag så menar vi att vi kan erbjuda allsidig
träning. Vi försöker att lyssna till våra medlemmars önskemål och prova på nya
idrotter samt bjuda in till prova-på träningar där bland annat rugby och Quidditch har
erbjudits för våra medlemmar och det planerar vi att fortsätta med om det dyker upp
önskemål. Vi märker att utbytesstudenter gärna engagerar sig i vår förening. Inte
enbart deltagande utan även som ledare, främst inom gruppträning, den möjligheten
kommer även att finnas 2020. Vi strävar efter att hitta studenter som utövar andra
sporter som vi kan tänka oss att erbjuda i framtiden.
3. Se över möjligheterna med att sänka de.
4. Inför kommande år så har blivande kassör Johan Azrak med hjälp av Simon
Karlsson kommit fram till en rimlig budget för det kommande året. Med budgeten kan
framtida utgifter och intäkter dokumenteras och bokföras med hjälp av en konsulent.
Detta medför en god struktur och en god förutsättning för kommande årsmöte.
5. Ambitionen för våren 2020 är att vi ska sträva efter att vistas mer utomhus på våra
träningspass. Med det menar vi att ytorna runt universitetet kan utnyttjas mer för att

öka utomhus aktiviteterna. Det finns önskemål på vandringar som kan arrangeras på
ett sparsamt sätt, vi stärker därmed friluftsfrämjandet.

6. Varje år arrangeras tävlingen Studentiaden som KAUIF var med och arrangerade
våren 2018. Den tävlingen ser vi som en stor tillgång för våra medlemmar och för att
vi vill skicka representanter från vår studentstad. Tävlingen vanns utav KAUIF våren
2019 och inför kommande års tävling kommer vi skicka betydligt fler deltagare som
vi ser som stärkande för föreningens sammanhållning och för att motivera
studenterna till träning hos oss.
7. Genom vår löpande kontakt med RF SISU-värmland har vi tagit fram en ny rutin
som ska stärka vår förening och bidra till utveckling. Vi kommer därför att arrangera
utbildning varje termin som ett erbjudande till våra ledare för ett stärkt ledarskap och
medlemsvård. Vi ser det här mer som ett obligatoriskt moment och inte en frivillig
aktivitet för att höja kvaliteten hos ledarna men även för att få en mer
sammansvetsad grupp med ledare som talar samma “språk”.
8. Ambitioner gällande events för kommande år är att vi ska arrangera de events
som vi haft tidigare men även utöka med löp-tävling och innebandyturnering. Vi ser
events som en viktig del i vår verksamhet då det kan locka nya studenter till oss. I
det avtal som skrevs med Kåren finns ambitionen att arrangera ett event med de till
våren.

