
 

 

Brämhults IK:s Verksamhetsplan 2022 

 
Inledning: 

Verksamhetsplanen är till för alla medlemmar och funktionärer i Brämhults IK. Den ska ses som ett 
stöd och vägvisare i föreningen. Verksamhetsplanen är ett kontinuerligt arbete och oförutsedda 
händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen. Det är alla medlemmars ansvar att 
bidra till föreningens utveckling.  

 

Fakta om föreningen: 

Brämhults IK bildades 1953. Vi har 611 medlemmar. Föreningen är Borås största 
ungdomsfotbollsförening och har aktiva grupper från fotbollslekis till representant lag. Föreningen 
utgår från tre grundläggande värdeord: Glädje – Gemenskap – Engagemang och utifrån dessa ord 
bedriver vi vår verksamhet för att skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig att spela fotboll 
och utveckla ett livslångt intresse. Vår förening bygger på ideella krafter och 90 st ledare skapar en 
förening för alla. Vår idrottsplats är hjärtat för verksamheten och innehåller förutom klubbstuga en 
11 manna gräsplan samt två belysta konstgräsplaner.  

Adress: Kyrkvägen 1, 507 31 Brämhult 

Telefon: 070-724 17 25 

Mail: bramhult@telia.com  

Styrelse 2021/2022: 

Pär Wrångemyr, ordf Magnus Göthager, vice ordf  Ebba Ebberstein, kassör 

Anders Post  Charlotte Dahl   Conny Härneborn 

Martin Krantz  Andreas Thyren  Helene Hansson 

Henrik Wilbert Johan Henriksson  Eva Sångberg, adj. sekr 

mailto:bramhult@telia.com


Övergripande mål för föreningen: 

Brämhults IK ska erbjuda en meningsfull och utvecklande fritidssysselsättning för barn och ungdomar 

där alla är välkomna att spela fotboll under trygga förhållanden. Vi ska skapa en positiv och sund 

miljö på vår idrottsplats där varje individ blir sedd.  

Föreningen skall arbeta i en anda där vi tar tydligt avstånd mot alla former av mobbing, droger, 

främlingsfientlighet eller annan särbehandling. 

 

Styrelsens uppdrag: 

* Att bedriva attraktiv och meningsfull verksamhet och vara det naturliga valet för barn och 

ungdomar. 

* Att planera och besluta om övergripande strategiska frågor. 

* Att utveckla verksamheten i Brämhults IK utifrån intressen och behov bland föreningen 

medlemmar. 

* Att fastställa en budget och upprätta en verksamhetsberättelse. 

* Att kalla till och genomföra årsmöte enligt stadgar 

Styrelsens mål för 2022: 

* Att se till att tidsramen för BIP-2025 följs. 

* Upprätta ett ungdomsråd 

* Att stödja ledare och bistå vid föräldramöten 

* Att verka för att vår värdegrund inte bara blir några tomma ord utan att detta ska genomsyra hela 

vår verksamhet, i det stora som lilla. 



 

Fotbollsrådets mål för 2022: 

* Ta fram en spelutbildningsplan för föreningens alla lag 

* Att hålla i ledarmöte för alla föreningens ledare 

* Arbeta för utökat samarbeten mellan lagen 

* Arrangera stimulansträningar inom föreningen ramar 

 

Eventrådets mål för 2022: 

* Arrangera BIK-Dagen 

* Hålla möte med föräldrarepresentanter angående kiosk och matchvärd- bemanningsschema 

* Arrangera ledare mingel  

* Arrangera klubb dag med sportleverantör 

Sponsorsrådets mål för 2022: 

* Knyta an nya sponsorer 

* Arrangera sponsorfrukost 

 

 

 

 

 



 

 


