Verksamhetsplan för 2020
Stockholm baseboll och softboll klubb
Att utveckla föreningens befintliga verksamhet på och utanför planen samt att få fler ungdomar och
vuxna intresserade av baseboll. Att verka för att alla medlemmar på ett tryggt sätt kan delta i en
verksamhet som bygger på ömsesidig respekt och alla människors lika värde.
Att vi under 2020 ska behålla antalet medlemmar som klubben hade under 2019.

Ledare
Att genomföra ledardagar för föreningens samtliga ledare minst 2 ggr/år.
Att behålla antalet befintliga ledare i föreningen och att rekrytera fler ledare.
Att se till att alla ledare får den utbildning och vidareutbildning som krävs.
Att ha ambitionen att ordna fler regelbundna möten för att underlätta kommunikationen mellan alla
coacher/lagledare.

Seniorer/Juniorer
Att fortsätta utveckla breddverksamhet inom föreningen genom tex B-seniorlags verksamhet och
slowpitch softboll.
Att föreningens mål är att skapa förutsättningar för seniorlaget att ta sig till slutspel, och väl där
vara med och slåss om SM guldet.
Att föreningens mål är att skapa förutsättningar för juniorlaget att ta sig till slutspel, och väl där vara
med och slåss om SM guldet
Att arbeta tillsammans med Stockholms baseboll och softboll förbund kring NIU (nationell
idrottsutbildning), som startats upp under 2019 i Stockholmsområdet,

Ungdomar
Att ungdomsverksamheten ska leda till att utveckla ungdomarnas kunskaper och färdigheter i
baseboll.
Att skapa förutsättningar för ungdomslagen att delta i matcher och i så många ungdomsturneringar
som möjligt, samt att arbeta för att försöka öka antal matchtillfällen i förhållande till 2019.
Att ge möjlighet till träningstillfällen varje vecka.
Att genomföra minst en basebollcamp i egen regi samt sommarlovsbaseboll 3 dagar i veckan under
delar av sommaren.
Att arrangera och genomföra Näcken Cup
Att genomföra föräldramöten för att öka informationen till föräldrar och därmed stärka känslan av
tillhörighet i föreningen.
Att försöka behålla samarbetet med skolorna i närområdet för att låta fler ungdomar prova på vår
idrott baseboll och softboll.

Event
Att marknadsföra vår förening och baseboll och softboll som idrott genom att delta i, av Stockholms
baseboll och softboll förbund och föreningens egna, ”prova på” arrangemang.
Att vara med som arrangerande förening vid Skarpnäcks sportscamp.
Att genomföra minst 5 företagsarrangemang/år och fortsätta utveckla konceptet.

Kiosken
Att ha öppet vid så många hemmamatcher och egna föreningsarrangemang som möjligt.

Utbildning
Att se till att alla ledare får den utbildning och vidareutbildning som krävs.
Att erbjuda SISU:s ”grundutbildning för tränare” och Svenska baseboll och softboll förbundets
tränarutbildning steg 1 till föreningens juniorer som ett led i att försöka engagera fler unga ledare.
Att erbjuda SISU:s ”grundutbildning för tränare” och Svenska baseboll och softboll förbundets
tränarutbildning steg 1 till föreningens ledare och coacher samt övriga medlemmar som är
intresserade av att ta en mer aktiv roll som ledare och coach i framtiden.
Att genomföra en protokollförarutbildning i samarbete med Stockholms baseboll och softboll
förbundet
Att erbjuda föreningens medlemmar att gå Svenska baseboll och softboll förbundets
föreningsdomarutbildning.

Verksamhetsutveckling
Att samarbeta med övriga föreningar på Skarpnäcksfältet.
Att arbeta för ett gott och utökat samarbete med övriga baseboll- och softbollföreningar i
Stockholms distriktet.
Att finnas representerade på de träffar som Sthlm:s baseboll och softboll förbund och Svenska
baseboll och softboll förbundet bjuder in till.
Att behålla de goda kontakter som skapats med Stockholm Stad.
Att arbeta för ytterligare förbättringar och upprustning av våra faciliteter, dels inom föreningen men
även i samarbete med Stockholms stad.

