Arbets / Verksamhetsplan 2017!
Plan/ mål inför 2017 efter möten, diskussioner och samtal på klubben.
Efter genomgång av 2014, 2015 och nu 2016 års framgångar, motgångar och funderingar så
borde en rimlig plan innefatta följande för 2017.
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Fortsätta med samtliga stilar och kampsportsgrenar samt prova fulla sparringpass för
alla inkl nybörjare med en dag i veckan per stil.- SW/ BJJ o nya MMA pass då behov
och önskan finns från medlemmar. OCR startar schemalagt 2ggr/ vecka.
Genomföra ”alla tjejer kan” events för självförsvar halvdag VT och HT. Gratis
Nytt pass 2 ggr/ vecka är OCR hinderbanelöpning med Peter Autio som instruktör.
Fortsätta med Striking kids och Kids BJJ en dag i veckan – Tisdag och Torsdag.
Öka uthyrningsverksamheten och erbjuda extern fysträning för andra klubbar.
Satsa hårt på de BJJ tävlingar som är planerade med min 5 deltagare på varje tävling i
alla bältesgrader och rimligen ta 3-5 medaljer per tävling. EM i Januari. Och sen VM
Erbjuda de som tränat 2 terminer externa tävlingar i D-och C klass för Thaiboxing.
Hålla en klubbtävling varje terminsavslut med priser! Skall göras i Thaibox i Maj.
Fortsätta med klädförsäljning och en egen overall. Ny partner!?
Genomföra under året en bättre och mer genomarbetad plan ihop med skolorna för att
locka mer ungdomar till oss, samt ha en riktig prova på vecka på loven för skolan.
Samla ett par större och mer gedigna sponsorer/ partners och erbjuda dem bättre avtal
ihop med föreningen som gynnar båda parter. 10 st lokala företag är tillfrågade.
Nya tränare skall genomgå minst ett steg i de befintliga utb som erbjuds fr SISU.
Genomföra minst ett seminarium i Thai/ MMA träning per termin av extern tränare.
Veckoansvarig för lokalen fortsätter och inkluderar MMA och OCR gruppen.
Tränarmöte skall hållas minst en ggr/ termin.
Sommar fest och Julfest skall hållas på klubbens bekostnad.
Föreningen skall ha ett plus i kassan sista December 2017 som alltid!
Genomföra City Madness Race?? frågetecken??
Utöka självförsvar och träning för tjejer.. Tjejer kan, extra pass för alla som vill!!
Om ekonomi finns -fortsätta betala de tävlandes resor, boende etc. Hjälpa Sanna VM.
Till slut sätta in det efterlängtade spabadet i Maj…

Vid protokollet och pennan.
Januari 2017/ Karlshamn- Tubba Torg.

Pär Emanuel/ Ordförande

