Verksamhetsplan 2019 för Rimbo TK
ALLMÄNT
Strategi 2020 skall fortsatt ligga till grund för arbetet 2019. Arbetet med utvärdering av
Strategidokumentet inleds och ett nytt strategidokument ”Strategi 2024” kommer att
inledas, utifrån utvärderingens utfall.
TRÄNING
✓ Vi skall fortsätta fokusera på vår utbildningsverksamhet och utveckla vår
utbildningsplan.
✓ Vi skall fortsätta att göra hallen mer tillgänglig för alternativ träning i anslutning
till banorna, såsom styrketräning, stationsträning (teknik), m,m.
✓ Fler yngre spelare ska utbildas hos oss och fler yngre tränare ska utbildas, internt &
externt.
✓ Fond för unga tennistalanger ska byggas upp för att kunna vi ska kunna vara våra
talanger behjälpliga, med träning & tävling.
TÄVLING
✓ Vi ska arbeta för att fler yngre spelare ska börja tävla, genom att utveckla
anpassade tävlingsformer.
✓ Tennisskolan (löpande träningsverksamhet) kommer att ha en tävlingsdag i slutet av
varje månad.
✓ Under loven kommer vi att erbjuda träning fokuserad på att tävla.
✓ KM inomhus & KM Utomhus ska genomföras.
✓ Rimbo Open i höst ska genomföras.
DRIFT & ANLÄGGNING
✓ Fortsatt löpande underhåll på anläggningen inkl. inomhus & utomhusbanor, enligt
vår PRIO-lista.
✓ Se över alternativ till ”Städ-dagen” då det på senare år varit för få som dyker upp
för att iordningsställa våra grusbanor.
✓ Fond för eventuella skador samt ev. utbyggnad av hall ska initieras.

VERKSAMHETSUTVECKLING & MEDLEMMAR
✓ Vi ska fortsätta att förenkla och öka informationsflödet, vilket vi bedömer är en av
förutsättningarna för att få fler involverade i det ideella arbetet. Detta skall
åstadkommas främst med ökad information på hemsida och sociala medier.
✓ Vi ska fortsätta att utveckla vår hemsida.
✓ Vi ska förbereda med nästa steg i strategiarbetet (Rimbo TK 2024)
✓ Vi ska genomföra en träningsresa för medlemmar till varmare breddgrader
(preliminärt april/maj eller oktober).
✓ Nya medarbetare engageras inom arbetsgrupperna utifrån behov.
✓ Det påbörjade arbetet med klubbutveckling skall fortsättas under ledning av
Verksamhetsutvecklaren.
✓ Befattningsbeskrivningen för vår tränare är implementerad och följs upp under
2019.
✓ En webshop med profilkläder ska byggas i samarbete med Intersport Norrtälje.
EKONOMI
✓ Arbetet med ekonomi ska fortsätta att utvecklas genom det prognos och
uppföljningsarbetet som inleddes under 2018.
✓ De nya plattformar för avgifter, fakturering och medlemshantering ska fortsätta att
utvecklas och fler funktioner för medlemmar ska ”kopplas” på systemen.
✓ Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att få kontroll på intäkter och
kostnader, samt att arbeta med ekonomisk uppföljning enligt verksamhetsplanen.
✓ Styrelsen har insett problematiken med kassaflödet och kommer fortsätta arbeta
för att det senast 2020 inte längre ska vara negativt.
✓ Övriga frågor hänvisas till bilagda budget.
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