
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.

Anläggningen
Ett fönster på övre våningen skulle behöva bytas ut. Även övriga fönster börjar närmas sig slutdatum.

En ny läskkyl behöver köpas till kiosken då den nuvarande har slutat fungera.

Arrenden
Nya arrendekontrakt börjar gälla.

Utrustning
Föreningen har beviljats investeringsstöd sk PAF medel för inköp av 4st sk mixed goal. 2 mål köptes in

under 2022. Det är fotbollsmål som har två storlekar i ett. Nya nät till 11-manna målen behöver

införskaffas.

Administrativt
Föreningen byter tillbaka till medlemssystemet Membra. Det är igen godkänt av Ålands Idrott.  Alla

aktiviteter måste statistikföras i systemet för att föreningen ska kunna beviljas verksamhetsstöd från

Ålands Idrott.

Fotboll

Juniorfotboll
Föreningen vill jobba för att bibehålla de träningsgrupper som finns och stödja ledarna genom att

erbjuda utbildningar. I planen finns också att arrangera en fotbollsskola under sommaren. En av

juniorgrupperna kommer att delta i Alandia cup 2023. Annars blir det deltagande i poolspel, den lite

äldre gruppen planerar också att delta i en eller två turneringar i Sverige. Nya bollar behöver köpas in.

Herrfotboll
Herrlaget placerade sig på en andra plats i sin division och avancerar därmed till division 7 i

Upplandsserien nästa säsong. Verksamheten fortgår som under 2022.

Damlag
Föreningen planerar att fortsätta anordna motionsfotboll för damer. Förhoppningen är att fler damer

ska hitta till träningarna. Verksamheten har lyckats locka några spelare som inte spelat fotboll

tidigare, vilket är väldigt positivt.

Innebandy
Inget seriespel planeras. Men föreningen fortsätter med en barn- och ungdomsgrupp med hjälp av
fritidsledaren Kaj Backas.

Friidrott
För tillfället ingen verksamhet.
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Skidning
Hoppas på mycket snö och några veckor längre säsong. Föreningen vill att skidoteket ska möjliggöra
för fler barn att prova på skidning. Planen är att förnya endel av utrustningen varje år.

Volleyboll
Verksamheten fortsätter som tidigare med motionsvolley. Träningar en gång i veckan och spel i
Ålandsserien.

Boule
Planen är att fortsätta med tisdagsboule. Boule är en idrott som passar både yngre och äldre
personer samtidigt som den är social.

Övrigt
Tillsammans med kommunen och Folkhälsan i Hammarland kommer en ansökan om Leaderpengar

göras för att uppföra ett utegym på Hammarvallen. Föreningens del i projektet blir främst att upplåta

mark där gymmet kan placeras.

Det finns planer att bygga en 18 håls discgolfbana längs med den långa skidbanan. Föreningen är

positivt inställd till att banan byggs och en arbetsgrupp ska tillsättas. Banan ska finansieras med hjälp

av Leaderpengar samt sponsorer. Totalkostnaden är beräknad till 19000 euro. Samtal med markägare,

kommunen och Ålands Discgolf Förbund har inletts under hösten 2022. Bygget beräknas komma

igång i början av året förutsatt att Leaderpengar beviljas eller annan finansiering hittas.

Hammarland den 31 oktober 2022
Styrelsen
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