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Styrelsen
Styrelsen planeras ha fem ordinarie ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare och två
ytterligare, samt två suppleanter.
Specifika målsättningar:







Styrelsen ska genomföra 6–8 protokollförda styrelsemöten.
Två föräldramöten och två föräldraträningar ska genomföras och ledas av ordförande
samt berörda tränare.
Föreningen ska även genomföra minst ett gemensamt tränarmöte inför varje termin.
Fortsätta utveckla arbetsformer som bygger på ansvars- och arbetsfördelning.
Föreningens olika ansvarsområden ska fördelas på olika arbetsgrupper och styrelsen
ansvarar för delegering av arbetsuppgifter. Föreningens arbetsgrupper är: IT och
kommunikation, Sport och utbildning, Bidrag och marknadsföring, Ordning och
utrustning samt Fika och evenemang.
Fortsätta arbetet med att upprätthålla en stabil ekonomi och använda pengarna till
fortsatt utveckling av verksamheten.

Tränings- och tävlingsverksamhet
Föreningen har nu cirka tolv tränare fördelade på fyra olika träningsgrupper.
Träningsverksamheten innefattar allt från äldre motionärer och elitsatsande ungdomar till
brottarlekisbarn. I samband med lokala aktiviteter som Sportscamp, Change the game och
friluftsdagar i närområdet deltar föreningen som ett led i rekryteringsprocessen. Samverkan
med intressenter från andra kommuner i Västerbotten kommer också ske som ett led att
bredda idrotten i länet. Under 2015 fortsätter rekryteringen av äldre brottare genom att
föreningens riktade träningsgrupp mot äldre nybörjare fortsätter. En nybörjargrupp för enbart
tjejer kommer att starta under hösten 2015 med förhoppningen att fler tjejer ska hitta till
idrotten brottning. Arbetet med att underlätta för de aktiva att byta träningsgrupp kommer
att fortsätta under året för att individerna ska kunna fortsätta utvecklas.
Att arrangera träningsläger och andra sammankomster där föreningens brottare får möjlighet
att träffa varandra och utvecklas som brottare och goda kamrater är en av målsättningarna
med verksamheten.
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Föreningen åker på tävlingar över i stort sett hela Sverige samt några tävlingar utanför
landets gränser. Arbetet med att få ännu fler aktiva att vilja delta i tävlingsverksamheten
fortsätter genom att nybörjare uppmuntras att tävla med hjälp av träningstävlingar,
nybörjarträffar och träningsläger. För att avdramatisera tävlingsmomentet i brottning är det
viktigt med mindre klubbtävlingar så att steget ut i tävlingsverksamheten inte blir så stort.
Samarbetet med flera klubbar såväl inom Sverige som utanför fortsätter genom tränarutbyten
och gemensamma träningsläger.
Specifika målsättningar:








Få fler aktiva att vilja delta i tävlingsverksamheten.
Öka andelen tjejer i föreningen genom riktade insatser.
Behålla aktiva ungdomar i föreningen under en längre period.
Vidareutbilda tränarna i den ordinarie verksamheten på både grek- och fristilssidan.
Uppmuntra fler föräldrar att vilja följa med på tävlingar.
Anordna träningsläger för såväl nybörjare som elitsatsande brottare.
Under året är målsättningen att arrangera minst en nybörjarträff.

Föreningsutveckling
Det är viktigt för föreningen att hitta arbetsformer med arbetsfördelning såväl inom styrelsen
som inom föreningen. För att utvecklingen ska fortsätta är det nödvändigt att befintliga
tränare utbildas samt att fler personer som är villiga att ta sig an olika uppgifter inom
föreningen rekryteras.
Antalet medlemmar och antalet aktiva har fortsatt öka, vilket fått till följd att det har blivit
väldigt trångt på mattorna. Träningshallen är för liten för att kunna bedriva professionell
verksamhet på alla plan. Därför kommer prioritet ges åt arbetet med att försöka hitta en större
träningshall – alternativt att få möjlighet att nyttja hela B-hallen på Umeå Energi arena – att
fortsätta under verksamhetsåret.
Specifika målsättningar:




Utarbeta ett föreningsdokument där föreningens syfte, värderingar och visioner slås
fast. Detta dokument ska ligga till grund för all verksamhet i föreningen.
Försätta arbetet med föreningspärmen. I det ingår att ta fram ett material för nya
medlemmar där all nödvändig information om Umeå Brottning finns samlad.
Utveckla rutiner för dokumentation av allt som görs i föreningen. Genom att allt ifrån
arbetsinsatser och sponsring till kostnad för de tävlingar föreningen deltar i och antal
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brottare på mattan under träning dokumenteras blir utvärdering och fortsatt
föreningsutveckling lättare.
Fortsätta utveckla den röda tråden i träningsverksamheten.
Verka för att underlätta byten mellan träningsgrupper och förbättra kommunikationen
mellan träningsgrupperna.
Skapa en tydlig struktur för att ta hand om och inskola föräldrar/målsmän för
nytillkomna aktiva och bättre ta till vara kompetensen i föräldragruppen.
Fortsatt aktivt delta i processen att tillsammans med kommunen och externa
finansiärer hitta den bästa hall-lösningen för framtiden. I det ingår även
kostnadsaspekten.
Utveckla samarbetet med klubbar inom Sverige för att bredda idrotten och öka
möjligheten för både tränar- och brottarutbyte.
Fortsätta se över möjliga inkomstkällor såsom bidrag och stipendier.
Utveckla strukturen för de arbeten som klubben erbjuds. Klubbens ekonomi bygger
mycket på inkomster från olika arbetsinsatser.
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