
VERKSAMHETSPLAN FÖR HERTZÖGA BK 2016 

 

  EKONOMI 

 

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

ekonomi i föreningen. Vi kommer 2016 att omsätta cirka 2,8 miljoner 

kronor och ha balans i ekonomin. 

 

 

  SPORTSLIGT 

 

Att utveckla ungdomsverksamheten så att merparten av våra spelare i 

seniorlagen består av egna produkter. 

 

Säsongen 2016 har Hertzöga följande lag i seriespel. 

Fotboll: 

Herr: A-lag och B-lag  

 

Dam: A-lag, B-lag och F19 

 

Ungdom: P00, P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08  

 

F00/01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08  

 

Fotbollsskolan: P-09 och F-09 (deltar ej i seriespel) 

 

Innebandy: 

Herr: A-lag och U-lag  

 

Ungdom: P02, P03, P05, P06, P07, P08 

 

F03/04, F05/06, F07/08 

 

Hertzöga BK genomför följande arrangemang och aktiviteter under år 

2016.  

 Inomhuscupen, 6/1  (Fotboll Herr) 

 Kick-off ledare, 28/1  (Hertzöga BK) 

 Sportlovsfotboll, V.9  (Hertzöga BK) 

 HBK-dagen, 6/6  (Hertzöga BK) 



 Mästarcupen, 16-19/6 (Fotboll Dam och F-02) 

 10-åringarnas cup, 6-7/8 (P-06 och F-06) 

 Genrepet, 25/9  (P-07 och F-07) 

 Utbildning ledare för Landslagets  

fotbollsskola för 98 och 99, V23   (Hertzöga BK)  

 Landslagets fotbollsskola, V.25    (Hertzöga BK, 98 och 99) 

 Innebandycamp  (Innebandy Herr) 

 HBK tematräning  (Hertzöga BK) 

 C-diplomutbildning, april/maj (Hertzöga BK) 

 Utbildning nivå 1 med 2-3 träffar  

under april, juni och augusti (Hertzöga BK) 

 Utbildningshelg för ledare med  

studiebesök, april   (Hertzöga BK) 

 Tillslagsveckan åk3-6, maj (Hertzöga BK) 

 

 

  ANLÄGGNING 

 

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

aktivitet hos Skåres befolkning.  

 

Hertzöga BK kommer: 

 Laga/renovera omklädningsrum i damstugan. 

 Att ha möte tillsammans med K-d kommun i början på 2016 och 

senare under året, och där verka för att Ilanda IP blir en bättre 

arena med förbättring av befintliga ytor. 

 

 

  STYRANDE DOKUMENT  

 

Hertzöga BK bedriver sin verksamhet enligt föreningens stadgar och 

styrande dokument som finns på hemsidan: 

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

Fotboll/OmHBK1/Forenigsdokument/  

 

 Stadgar        

 Handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering 

 Medlemsrekryteringsplan 

 

 



ÖVRIGT 

 

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

2016. 

 Olika aktiviteter för att göra reklam om Hertzögas verksamhet 

kommer att göras under året.  

 Fortsätta att jobba för ett ökat antal medlemar. 

 Hertzögas klubbtidning kommer att fortsätta att distribueras 

digitalt. 

 Arbeta för att fler ska engagera sig i föreningens hemsidor och på 

så sätt utveckla dessa. 

 Jobba för att fler medlemmar blir engagerade i föreningen. 

 Fortsätta att få fler +65 med i föreningsarbetet. 

 Arbeta för att öka samverkan med skolan. Inleda en dialog med 

Ilandaskolan angående fotbollsklasserna. 

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

ledare i olika samanhang.  

  


