Verksamhetens inriktning - Skellefteå XC 2014-2020
Vision
Verksamhetsidé

Skellefteå XC är alternativet för elitåkare med lokal anknytning
Skellefteå XC bedriver verksamhet som kännetecknas av engagemang, utveckling och goda relationer.

GEMENSKAP
Långsiktiga mål
- Vi är en förening där alla
oavsett om man är elit eller
motionär trivs och känner
gemenskap.
- Vi samarbetar aktivt med andra
lokala idrottsföreningar

Framgångsfaktorer
-Vi har ett föreningstänk i alla
aktiviteter
- En levande webbsida
- En aktiv träningsgrupp
- Vi har en tydlig grafisk profil och
gemensamma kläder som vi bär
med stolthet
- Vi är drivande, initiativtagande
och lyhörda i samarbeten.

Mål 2014/2015
- Det ska genomföras
medlemspaket under året för
ökad gemenskap
- Färdigställa och underhålla
webplats och webshop
- Fortsatt aktivitet på
träningsgrupp.
- Minst en gemensam
träningskväll med teknikfokus
under 2014

PRESTATION
Långsiktiga mål
- Individuella elitsatsningar med
placeringar på SM och Vasaloppet
- Vi erbjuder utvecklande träning för
alla, oavsett nivå

Framgångsfaktorer
- Vi skapar individuellt anpassade
förutsättningar för elit att fokusera på
sin träning
- Vi erbjuder individuella
träningsupplägg
- Vi erbjuder medlemskvällar med
särskilt framtagna paket för utveckling

Mål 2014/2015
- Vi ska ha minst en framskjuten
placering på Vasaloppet.
- Minst tre åkare ska vara topp 10 på
Malmstråket.
- Ett medlemspaket á fyra tillfällen
under vintern till självkostnadspris för
våra medlemmar. Fokus på utveckling.
- Ett medlemspaket ska även erbjudas
under sommaren.

SPONSORER
OCH EKONOMI

ORGANISATION

ARRANGEMANG
OCH ARENA

Långsiktiga mål

Långsiktiga mål

Långsiktiga mål

- Minst 2/3 av intäkterna kommer från annat än
medlemsavgifter
- En ekonomi som alltid är i balans.

- Vi har 400 medlemmar år
2020.
- Vår organisation växer i
takt med medlemsantalet.
- Vi rekryterar fler eldsjälar

- Vi har naturen som vår arena.
- Vi arrangerar medlemskvällar och
föreläsningar för våra medlemmar.
- Vi arrangerar en tävling vartannat år.
- Vi arrangerar gemensamma resor till
spännande tävlingar

Framgångsfaktorer
- Aktivt och strukturerat bidrags- och
sponsorarbete.
- Väldefinierade sponsorpaket attraktiva både
för oss och sponsorer
- Väl fungerande ekonomistyrning
- En tydlig policy över hur intäkter fördelas
finns kommunicerad för att kanalisera energi i
visionens riktning och undvika missnöje bland
medlemmarna.

Mål 2014/2015
- Identifiera och söka möjliga bidrag.
- 50 000 kr i överskott efter säsongen.
- Minst 100 000 kr i sponsorintäkter.
- Upprätta en sponsorplan
- Färdigställa sponsorskylt på Vitberget.
- Färdigställa fyra nummer av vårt
sportmagasin

Framgångsfaktorer
- Medial exponering
- Vi gör positiva saker för
Skellefteå.
- Vi är generösa och
omhändertagande
- Vi är aktiva och
nytänkande.

Mål 2014/2015
- Rekrytera fristående
sponsorgrupp
- Starta upp en
sportkommitté
- Rekrytera 150
medlemmar

Framgångsfaktorer
- Värna om Vitbergsterrängen
- Samarbete mellan föreningsgränser
- Strukturerad tävlingsorganisation
- Lyhördhet från våra medlemmar

- Långsiktig planering

Mål 2014/2015
- Anordna en rullskidtävling i
Skellefteå
- Kontinuerligt arbeta för bevarandet
av motionsterräng på Vitberget.
- Ta aktiv ställning i frågan om
naturreservat på Vitberget
- Anordna två medlemspaket
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