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VERKSAMHETSPLAN 2021 

Föreningens verksamhet 
Föreningens operativa verksamhet sköts av sektionerna/utskotten och föreningens stadgeenliga 

ärenden behandlas vid föreningens vår- och höstmöten då medlemmarna inbjuds. Föreningens 

styrelse sammanträder under året då föreningsgemensamma ärenden, avtal och ekonomiska ramar 

diskuteras. 

I skrivande stund påverkas verksamheten 2021 ännu i stor grad av den pågående pandemin Covid-19. 

Restriktioner har påverkat idrottsutövandet negativt under vintern när både barn eller vuxna tvingats 

ställa in träningar och matcher pga restriktioner. Vi hoppas att läget ska lätta så att föreningens 

verksamhet kan fortgå och utvecklas. 

Föreningen firar 80 års jubileum under 2021 och styrelsen planerar att ordna en HIK-dag kommande 

sommar. En dag med aktiviteter för stora och små samt en mindre utställning av föreningens historia. 

Styrelsen samlar in berättelser från nuvarande och tidigare aktiva, ledare och andra HIK profiler. 

Berättelserna publiceras på föreningens hemsida och Facebook sida. 

För att undersöka vilken verksamhet medlemmarna önskar att föreningen ska bedriva har en enkät 

riktad till alla barns föräldrar i Näfsby skola skickats ut via skolans kommunikationskanal Wilma. 

Till hösten planerar styrelsen att starta en ungdomsgrupp som ska ges möjlighet att träna varierat 

och mångsidigt enligt sina egna önskemål. Verksamheten ska planeras av och med ungdomarna. 

Målet är inte tävlingsidrott utan idrottsglädje och gemenskap samtidigt som föreningen även stöttar 

den som vill tävla. 

Ett jämställdhetsarbete är inlett i enlighet med de mål och direktiv som Ålands Idrott satt upp. 

Arbetet kommer att fortsätta och målet är att det ska bli en naturlig del av föreningsarbetet. 

Verksamheten behöver bli mer jämställd inte bara vad det gäller kön utan också åldersmässigt. 

En boulebana som aldrig använts finns på Hammarvallen. Den ska nu märkas ut och därmed 

möjliggöra för medlemmarna att även spela boule på Hammarvallen. 

 

Anläggningen 
Fasaden till klubbhuset ska tvättas och sedan målas om i en ny färg, en del av träpanelen på södra 

gaveln ska bytas ut, ny dörr behöver skaffas till domarrummet. Duschrummet i domarrummet 

behöver åtgärdas så att mögelangrepp stoppas. Beroende på hur långt de renoveringsbidrag som 

föreningen beviljats av dels kommunen och dels i PAF medel så finns det även ett behov av att 

uppgradera avloppet samt att måla taket. 

Styrelsemedlemmar 

• Annica Mattsson, ordförande 

• Magnus Gunnarsson, vice ordförande, seniorfotboll 

• Lillemor Eckerman, sekreterare 

• Thomas Danielsson, vice sekreterare, innebandy 

• Simon Karlsson, kassör, seniorfotboll 

• Britt-Marie Jansson, materialansvarig 

• Heidi Roos, suppleant 

• Jonathan Liewendahl, fastighetsansvarig, suppleant 
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VERKSAMHETSPLAN 2021 

Fotboll 
 

Juniorfotboll 
Föreningen planerar att starta upp en ny träningsgrupp under året. I planen finns också att arrangera 

en fotbollsskola under midsommarveckan. Vi stöder ledarna med att erbjuda möjligheter att delta i 

både grund- och vidareutbildningar. 

Styrelsen vill också att utskottsmedlemmar utses på höstmötet. 

 

Seniorfotboll 
Herrlaget planerar att spela i Upplandsserien div 6 förutsatt att restriktionerna för Covid-19 lättar. 

Man är också anmäld till ÅM, de matcherna har dock blivit uppskjutna. 

 

Föreningen planerar att bekosta ett damlag i motionsserien förutsatt att det finns intresse hos 

tillräckligt stort antal spelare. Förhoppningen är att det ska kunna bli en året runt verksamhet. 

 

Veteran/motionsfotboll, herrar 
Fortsätter som tidigare att träna en gång per vecka. 

 

Innebandy 
Planen är att delta i serien för herrar gå till slutspel. 
 

Friidrott 
Förhoppningen är att fler barn och föräldrar ska vara vilja träna friidrott. Föreningen har för tillfället 
ingen ledare utan det är EIK som står för ledare. 
 

Skidning 
Hoppas på mycket snö och några veckor längre säsong. Föreningen vill att skidoteket ska möjliggöra 
för fler barn att prova på skidning. Styrelsen ska skicka in en skrivelse till Hammarlands församling 
med begäran om att fortsättningsvis få utnyttja marken där den gamla ”Hammarspelsbanan” tidigare 
drogs mellan Kattby och Näfsby. Om föreningen får positivt besked gällande marken finns möjlighet 
att dra en längre skidbana nästa vinter. 
 

Volleyboll 
Verksamheten fortsätter som tidigare, om intresse finns kan träningar ordnas även för en 
ungdomsgrupp. 
 
 
Hammarland den 21 mars 2021 
Styrelsen 
 


