
VERKSAMHETSPLAN FOR HERTZOGA BK 2019

EKONOMI

For Hertzoga BK gaNer det att fortsätta pa den inslagna vagen med en sund
ekonomi I foreningen. Vi kommer 2019 att omsätta citka 4,6 miljoner kronor
och ha balans I ekonomin.

SPORTSLIGT 0

Att utveckla ungdomsverksamheten sa att merparten av vâra spelare I
seniorlagen bestar av egna produkter. U

Sasongen 2019 hat Hertzoga fOljande lag I seriespel.
Fotboll:
Herr: A-lag och U-lag

Dam: A-lag och U-lag

Ungdom: Hi, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P7 0, P11

Di, Fo4, Fo5, Fo6, Fo7, Fo8, Fo9, Fio, Ff1

0Fotbollsskolan: P-12 och F-i 2 (deltar ej I seriespel)

Innebandy:
Herr: A-lag och HJ2o (3

Ungdom: Po6, P07, P08, P09, P70, P17

Fo5, Fo6, Fo7, Fo8, F09,Fio, Fit

HertzOga BK genomfor följande arrangemang och aktiviteter under at 2019.
• lnomhuscupen, 6/i (Fotboll Herr)
• Kick-off ledare, 24/i (Hertzoga BK)
• HBK-dagen, 6/6 (HertzOga BK)
• Mästarcupen, 14-17/6 (Fotboll Dam och F-o5)
• 1 0-âringarnas cup, 3-4/8 (P-o9 och F-o9)



• Genrepet, 28-29/9 (Rio och F-b)
• Utbildning ledare for (HertzOga BK)
• Landslagets fotbollsskota (Hertzoga BK)
• Innebandycamp (Innebandy Herr)

HBK tematräning (HertzOga BK)
C-diplomutbildning, april/maj (HertzOga BK)

• Utbildning nivâ i med 2-3 träffar
under april, juni och augusti (HertzOga BK)

• Utbildningshelg fOr ledare med
studiebesOk, april (HertzOga BK)

ANLAGGNING

Arbeta fOr att Ilanda IP ska vara en naturlig mOtesplats for lek och fysisk
aktivitet hos Skâres befolkning.

HertzOga BK kommer:
• Laga/renovera omkladningsrum I damstugan.

• Att fortsätta dialogen med Karistad Kommun om hur vi
tillsammans utvecklar var arena.

• Köpa in nya 5-manna mat

STYRANDE DOKUMENT

Hertzoga BK bedriver sin verksamhet enhigt fOreningens stadgar och
styrande dokument som finns pa hemsidan:
http://www3.idrottonl ine.se/H ertzoga BK
Fotboll/OmH BK1/Forenigsdokument/

• Stadgar
• Handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering

• Medlemsrekryteringsplan



OVRIGT

Vi kommer att arbeta for att Hertzöga BK utvecklas som forening under
2019.

• Olika aktiviteter for att gOra rekiam om Hertzogas verksamhet
kommer att goras under äret.
Fortsätta att jobba fOr ett ökat antal medlemmar.
Arbeta fOr att fler ska engagera sig I foreningens hemsidor och pa
sâ sätt utveckla dessa.

• Jobba fOr att fler medlemmar but engagerade I fOreningen.
C

• Fortsätta att ía fler +65 med i foreningsarbetet.
• Arbeta fOr att Oka samverkan med sko Ian.
• FOrsOka att hitta olika sätt till att locka ungdomar till att bli ledare

I olika samanhang. C)
• Fortsätta jobba fOr att hitta ytterligare inkomstkällor till

föreningen, ett mâste fOr att I framtiden kunna halla nere
kostnaderna fOr vâra medlemmar.

C

0


