
 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR HERTZÖGA BK 2020 

 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING 

 

Hertzöga BKs målsättning är att utveckla föreningen för medlemmarna i 

Skåre med omnejd så de aktivt ska kunna utöva idrott i sitt närområde.  

Föreningen är i huvudsak en barn- och ungdomsförening där 

medlemmarna ska utvecklas tekniskt, taktiskt, socialt och mentalt. 

Medlemmar ska känna sig behövda på träningen och vara en viktig del av 

densamma. Det är även viktigt att våra medlemmar känner sig kompetenta 

inom idrotten och att de ständigt utvecklas. Vi vill att så många som 

möjligt ska vara aktiva så länge som möjligt. Vår huvudidrott är fotboll.  

I övrigt arbetar vi för vår vision, att:  

• Alla upplever tiden i Hertzöga som en höjdpunkt i livet.  

• Spelare och ledare utvecklas i sina roller och som individer.  

• Ilanda IP är en mötesplats för alla.  

• Hertzöga BK syns och gör skillnad i samhället. 

 

 

EKONOMI 

 

För Hertzöga BK gäller det att fortsätta på den inslagna vägen med en sund 

ekonomi i föreningen. Vi kommer 2020 att omsätta cirka 4,6 miljoner 

kronor och ha balans i ekonomin. 

 

Vi har extra fokus på hur Coronapandemin kan komma att påverka vår 

ekonomi under året. 

 

SPORTSLIGT 

 

Att utveckla ungdomsverksamheten så att merparten av våra spelare i 

seniorlagen består av egna produkter. 

 

Säsongen 2020 har Hertzöga följande lag i seriespel. 

Fotboll: 

Dam: A-lag (Div 2 Västra Svealand) och U-lag (Div 3) 

 



 

Herr: A-lag (Div 3 Västra Svealand) och U-lag (Div 5) 

 

Ungdom: DJ, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12  

 

HJ, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12  

 

Fotbollsskolan: F-13 och P-13 (deltar ej i seriespel) 

 

Innebandy: 

Herr: A-lag (Div 3)  

 

Ungdom: F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12 

 

P05-07, P08, P09, P10, P11, P12, P13 

 

 

Hertzöga BK genomför följande arrangemang under år 2020 för inbjudna 

föreningar och alla som vill komma.  

• Inomhuscupen, 4/1  (Ansvarig Fotboll Herr) 

• Ilandadagen, 24/4  (Ansvarig Hertzöga BK) 

• C-diplomutbildning, april/maj (Ansvarig Hertzöga BK) 

• HBK-dagen, 6/6  (Ansvarig Hertzöga BK) 

• Mästarcupen, 25-28/6 (Ansvarig Fotboll Dam och F-06) 

• 10-åringarnas cup, 1-2/8 (Ansvarig F-10 och P-10) 

• Genrepet, 26-27/9  (Ansvarig F-11 och P-11) 

• Nyårspromenaden 31/12  (Ansvarig Hertzöga BK) 

 

 

Internt inom Hertzöga BK görs följande aktiviteter under år 2020.  

• Kick-off ledare, 23/1  (Ansvarig Hertzöga BK) 

• Utbildning för ledare  (Ansvarig Hertzöga BK)  

• Utbildning nivå 1 med 2-3 träffar  

under april, juni och augusti (Ansvarig Hertzöga BK) 

• Landslagets fotbollsskola i juni (Ansvarig Hertzöga BK) 

• HBK tematräning  (Ansvarig Hertzöga BK) 

• Ledaravslutning Fotboll +  

Kick-off Innebandyn i okt (Ansvarig Hertzöga BK) 

 

 

 



 

ANLÄGGNING 

 

Arbeta för att Ilanda IP ska vara en naturlig mötesplats för lek och fysisk 

aktivitet hos Skåres befolkning.  

 

Hertzöga BK kommer under 2020: 

  

• Byta tak på kioskens uteservering 

• Genomföra Ilandadagen 25 april 

• Fortsätta dialogen med Karlstad Kommun om hur vi tillsammans 

utvecklar vår arena. 

• Köpa in nya 5-manna mål 

 

 

STYRANDE DOKUMENT 

 

Hertzöga BK bedriver sin verksamhet enligt föreningens stadgar och 

styrande dokument som finns på vår hemsida: 

http://www3.idrottonline.se/HertzogaBK-

Fotboll/OmHBK1/Forenigsdokument/  

 

• Stadgar 

• Hertzöga barn och ungdomspolicy        

• Handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering 

• Medlemsrekryteringsplan 

 

 

ÖVRIGT 

 

Vi kommer att arbeta för att Hertzöga BK utvecklas som förening under 

2020. 

• Aktiviteter för att göra reklam om Hertzögas verksamhet 

kommer att göras under året.  

• Hertzöga skall arbeta för ett sammarbete med Hannah Arnberg 

och Untoro – samtal och coaching i förebyggande arbete mot 

mobbning, kränkningar och diskriminering 

• Utveckla styrelsen och föreningen inom jämställdhet genom 

”Fifty/Fifty” 

https://www.fifty-fifty.nu/


 

• Fortsätta jobba för att hitta ytterligare inkomstkällor till 

föreningen via den nya Marknadsgruppen, ett måste för att i 

framtiden kunna hålla nere kostnaderna för våra medlemmar. 

• Fortsätta att jobba för ett ökat antal medlemmar. 

• Arbeta för att fler ska engagera sig i föreningens digitala 

plattformar och på så sätt utveckla dessa. 

• Jobba för att fler medlemmar blir engagerade i föreningen, så att 

många kan göra lite, vilket tillsammans blir mycket, och mycket 

roligt tillsammans. 

• Fortsätta att få fler +65 med i föreningsarbetet. 

• Arbeta för att öka samverkan med skolan. 

• Försöka att hitta olika sätt till att locka ungdomar till att bli 

ledare i olika samanhang.  

 


