
Verksamhetsplan KA1IF 2018 
 
Vi i styrelsen har som plan att genomföra följande under 2018: 
Aktiviteter (löpande) 

- Innebandy för vuxna, ungdomar och barn. 
- Badminton  
- Barngymnastik, 2 grupper   
- Trapett 
- Box för vuxna och ungdomar 2 ggr veckan  
- SomaMove för vuxna och ungdomar 2 ggr i veckan 
- Cirkelträning för vuxna och ungdomar 
- Tennisaktiviteter för både barn och vuxna  
- Skridsko/Hockey skola 
- Joggingkul 
- Skidspår om möjligt. 
- Basket 
- Uteträning för ungdomar och vuxna 
- Zumba två ggr i veckan 
- Thaiboxning 1 ggr vecka 
- Yoga 1 ggr vecka 

 
Skidresa till Romme 
Årets Rommeresa genomfördes traditionsenligt sista söndagen i januari och vi planerar 
fortsätta även nästa år. 
 
Seglarläger 
För fjärde året i rad blir det även denna sommar seglarläger.  
Barn: 31/7-4/8 samt 7-11/8. 
Vuxen: 12/8-13/8 
 
Nyhetsbrevet 
Vår ambition är att komma ut med 3 nyhetsbrev under året. Vi vill gärna vara miljövänliga 
och sprida dessa nyhetsbrev via mailen, därför fortsätter vi arbeta med att få in samtliga 
medlemmars mail adresser. Vi sätter även upp brevet på anslagstavlor runt Rindö och Skarpö. 
 
Rindönatt 
Vi kommer under året fortsätta med Rindönatt. Fyra tillfällen för våren är planerade. Vi 
arbetar med att få fler vuxna att hjälpa till.  
 
Rindögården 
Vi kommer stötta Rindöborna med hjälp under året med Rindögården. Öppettider är tisdagar 
och fredagar, även här försöker vi få in fler vuxna som kan hjälpa till. 
 
Kontakter 
Vi fortsätter vårt arbete med kommunen tillsammans med föreningen Rindöborna. Möte med 
alla intressenter för gymnastikhallen hålls två gånger om året där KA1 IF, kommunen, skolan 
och WGF är representerade. 
 
Arbetsgrupper/kommittéer 
Vi kommer fortsatt att försöka knyta till oss grupper av föreningsmedlemmar som tar på sig 



mer projektliknande uppdrag som är tidsbegränsade eller en specifik fråga. T.ex. Rindönatt, 
festkommitté, familjedagsgrupp m.m. för att underlätta för styrelsen och att styrelsen istället 
hinner arbeta lite mer med strategiska frågor. 
 
Aktiviteter som önskas eller som är under arbete 
Vårt önskemål är att hitta fler aktiviteter som t.ex. fotbollaktivitet och nu närmast 
förhoppnings en klass i Thaiboxning. 
 
Föreningsutveckling 
Arbetet med föreningens strategi och vision planeras fortsätta under 2018. Vi har redan startat 
upp med en planeringsdag för styrelsen där vi på eftermiddagen även bjöd in våra 
aktivitetsledare att vara med. Dagen avslutades med ett pass Thaiboxning och en gemensam 
middag på kvällen.    
 
Årsmöte och årsfest 
Vi vill under 2018 kombinera vårt årsmöte med en gemensam fest, något som var en tradition 
under flera år då vi hade god tillgång till regementets festlokaler på ön. 
 


