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Introduktion
– Styrelsen har under april genomfört en verksamhetskonferens för att sätta målbild och prioriterade initiativ
för föreningen tom 2022
– Detta dokument är ett utkast som summerar diskussionen
– Analys nuläge (VT-20)
– Uppdaterad vision, verksamhetsidé och värdegrund

– Prioriterade initiativ tom 2022
– Ansvarsfördelning styrelsen
– Arbetet kommer fortsätta med att förtydliga samt målsätta (i tid och aktiviteter) de initiativ som identifierats
– Vi ber härmed samtliga medlemmar i föreningen att inkomma med kommentarer på dokumentet samt
förslag och idéer kring de prioriterade initiativen
– Svar genom email till mail@diffencing.se senast den 15 augusti 2020
/ Styrelsen DIF Fäktning
2020-04-19
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Analys nuläge (VT-20)
Styrkor

Svagheter

•
•
•
•
•

•

God tillgång till träningslokaler
Kompetent tränare (fäktmästare)
Lyckas behålla satsande fäktare (kad/jun/sen)
Starkt varumärke
Bra ekonomisk buffert

•
•
•

För många medlemmar som slutar (vilket leder till
för lågt medlemsantal)
Obefintlig organisationsstruktur och svag
organisation
Svag damverksamhet
Tränarbrist

Möjligheter

Hot

•

•
•

•
•
•
•

Rekrytera fler medlemmar (brett över kön,
ålder etc.) för att öka medlemsantalet
Öka engagemanget i föreningen
Utöka tränarstaben
Nyttja lokal och tränare bättre
NIU

2020-04-19

•
•
•
•

Att vi tappar fäktare
Bristande tränarresurser (stort beroende på
nuvarande tränare)
Hantera effekter av Corona
Risk i hyresvärdar och nuvarande lokalkontrakt
Tappa engagemang
Höga kostnader slår mot våra aktiva fäktare
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Vision, Verksamhetsidé och Värdegrund
Vision

Att vara Sveriges främsta fäktklubb på värja med fäktare i världsklass

Verksamhetsidé

DIF Fäktning är en attraktiv idrottsförening
som utvecklar fäktare på alla nivåer till deras fulla potential

Värdegrund

Hårt arbete, gott kamratskap och respektfullt beteende

2020-04-19
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Prioriterade initiativ tom 2022
Förutsättningar

Prioriterade initiativ

• Två fäktsalar: vi agerar i och maximerar
verksamheten i både Hjorthagshallen och
Fäktsalen

1

• Ekonomi i balans: vi har en ekonomi som
löpande genererar ett resultat på
åtminstone -/+ 0
• Ideellt engagemang: vi är en förening
som bygger på ideellt engagemang från
föreningens medlemmar

2020-04-19

Rekrytera fler medlemmar (brett över kön, ålder etc.)
för att öka medlemsantalet

2 Aktivt agera för att behålla medlemmar i föreningen
För att lyckas kommer det även krävas att organisationsstrukturen
förtydligas och organisationen förstärks.
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1. Rekrytera fler medlemmar (brett över kön,
ålder etc.) för att öka medlemsantalet
Vem?

Fokus:

Mål :

• Primärt barn ålder 7-13 år

• Geografisk närhet: Norra Djurgårdsstan /
Östermalm

• XXX?

• Bredda med äldre grupp 14-20 år, student
och/eller vuxen grupp

• Möjlighet att rekrytera bland föräldrar som
vill träna?

• Nyttja skolan: Hjorthagen / Gärdet

• Verksamhet för alla: Dam behöver extra
fokus
• Ordentlig onboarding: Extra resurs i början
på termin på mottagande samt
uppstartsläger

Hur?
• Nyttja föreningens medlemmar för
kommunikation (eg affischering)
• Utöka den digitala kanalen, eg Facebook
och Instagram
• Utskick direktreklam
• Börja föra statistik på hur du kom för att
kunna förfina över tid
2020-04-19
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2. Aktivt agera för att behålla medlemmar i
föreningen
Vad?

Hur?

Mål :

• Behålla barn så att de fortsätter

• Tävla

• XXX?

• Ha ett konkurrenskraftigt erbjudande för
alla nivåer

• Information
• Dokumentation

• Nyhetsbrev
• Facebook
• Startkit
• Kvalité på verksamhet
• Egna tävlingar

• Övningar där vi inkluderar alla i klubben
• Fäktardag
• Lägerverksamhet
• Utbildning av tränare och ledare
• Föräldrafäktning

• Rätt typ av avgiftsnivåer

2020-04-19
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Ansvarsfördelning styrelsen
Ordförande
Oskar Oxenstierna

Administration

Lokal

Kassör

Planering och
bemanning

Medlemslista
/ fakturering

Lokalvård

Jakob Stymne

Oskar Oxenstierna
Jakob Stymne
(+Ivan Makkai)

David Mumm

Oskar Oxenstierna
Magnus Gustavsson

Kommunikation

Tävling
Tävlingsorganisation
Mats Svensson

Tävlingsadministration

Medlemskommunikation

Björn Fagerstedt

Viveka Beckeman

Primär kontakt föräldraengagemang
•
•
•
•
•
•
•
•

Betala
Bokföra
Rapportera lön
Deklarera
Bidragsansökningar
Tävlingsbidrag
Hyreskontrakt
Posten

2020-04-19

•
•
•
•

Schema
NIU
Tränare
Läger

•

•
•
•
•

Registrering av
fäktare
Fakturering av
fäktare
Friskvårdsintyg
Idrottsmedel
Sponsring

•
•
•
•

Inventarier
Fungerande
utrustning
Underhåll utrustning
Tvätt västar etc.

•
•
•

•

Challenge Bernadotte
En deltävling St Eriks
(logistik ”runt om”, ej
domare/kansli)
Viking Cup (egna
tävlingar för nybörjare)
Övriga egna
tävlingsarrangemang
och relaterade frågor

•
•
•

•

Anmäla till tävlingar
Klubbkassan
Tävlingsadmin.
(anmälan, ledare,
domare, boende
mm), inkl. USM
(buss, ledare mm)
Domare och
domarrekrytering

•
•
•
•
•
•

Informationspaket
nybörjargrupper
Nyhetsbrev
Förfrågningar per e-mail
Hemsidan, Facebook,
Instagram
Föräldramöten (kaffe mm)
Avslutningar
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