
 
 
Verksamhetsplan KA1IF 2022 
 
Förhoppningsvis blir det här nu ett år utan större pandemirestriktioner. Vi hoppas och tror att 
vi kommer att kunna köra pass som vanligt inomhus under hela året. Styrelsen har som plan 
att genomföra följande aktiviteter under 2022: 
 
Aktiviteter (löpande) 

- Innebandy för både barn och vuxna 
- Innebandy/bollsport för barn  
- Badminton  
- Friidrott/Barngymnastik 
- Box  
- SomaMove 
- Funktionell träning 
- Tennisaktiviteter för både barn och vuxna  
- Skidspår - när det är möjligt 
- CrossNature  
- Stavgåmg 
- Yoga  
- Fotboll 
- Joggingkul 

 
 
Workout Rindö 
Vi planerar för att genomföra eventet Workout Rindö för tredje året i rad med flera olika pass, 
även i år med gästinstruktör.  
 
Rindöruset 
Vi kommer att vara mer delaktiga under 2022 och hoppas kunna få med flera av föreningens 
medlemmar som funktionärer i anslutning till dagen.  
 
Tennisbanan 
Vi kommer att fortsätta driva tennisbanan och ansvara för bokning och underhåll. Under 2022 
kommer styrelsen också att genomföra en besiktning av underlaget. 
 
Skidresa till Romme  
Äntligen kunde vi genomföra en Rommeresa igen i börjarn av 2022 och vi planerar för en 
resa även under 2023.    
 
 
 



 
 
Seglarläger   
För nionde året i rad planerar vi för att genomföra seglarläger även sommaren 2022. Vi 
kommer att fortsatt se över brukskicket på nuvarande båtar och fortsätter att utveckla våra 
ledare. 
 
Rindönatt 
På grund av avsaknad av ansvariga ledare har vi beslutat att lägga ned Rindönatt.  
 
Rindögården 
Till vår glädje har Rindögården öppnats upp igen efter renoveringar våren 2022. Vi kommer 
att stötta Rindöborna med hjälp att driva verksamheten framåt.  
 
Fler barngrupper 
Styrelsen kommer att satsa på att erbjuda fler attraktiva aktiviteter för barn från 7 år och 
uppåt. En arbetsgrupp kommer att tillsättas som specifikt tittar på behov och förslag från och 
för den målgruppen. 
 
Ledaträff och HRL-utbildning 
Vi planerar för en ledarträff där vi samlar föreningens alla ledare samt ett utbildningstillfälle 
för HRL-utbildning som sker i samband med att seglerskolan säkerställer att samtliga 
ungdomsledare har denna utbildning. 
 
Nyhetsbrevet  
Vår ambition är att komma ut med två (2) nyhetsbrev under året. Vi vill gärna vara 
miljövänliga och sprida dessa nyhetsbrev via mejlen, får du inte dessa kan du lämna din e-
postadress till någon i styrelsen. Vi lägger även upp brevet på hemsidan och i sociala medier 
samt sätter upp brevet på anslagstavlor runt Rindö och Skarpö. 
 
Kontakter  
Vi fortsätter vårt arbete med kommunkontakter och samarbete med Rindöborna. 
 


