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Inledning 
Citatet ”Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt” är 

taget från Strategi 2025. Det arbete som svensk idrott jobbat fram för att skapa en bättre miljö 

där flera håller på längre med någon form av idrott. Alla 71 idrotter i Sverige står gemensamt 

bakom denna strategi som ska hjälpa idrottsrörelsen att behålla flera längre. Att förhindra 

tidigt avhopp från någon form av idrottande. Att låta flera ha möjlighet och resurser att 

fortsätta på sina villkor inom föreningslivet. 

 

IFK Viksjö har under lång tid sett sig som en förening som har tagit ansvar för sin egen 

utveckling och aktivt under flera år har arbetat med dessa frågor. Den här verksamhetsplanen 

visar hur IFK Viksjö som förening tänker sig framtiden och vad föreningen inom den närmsta 

framtiden och även i det längre perspektivet tänker sig vara på väg. 

 

En idrottsförenings möjligheter till att vara en väl fungerande förening ökar rejält om det finns 

en röd tråd att följa för de som arbetar i och runt föreningen. Den röda tråden kan också 

benämnas verksamhetsplan. En plan som beskriver hur verksamheten kommer att se ut framåt 

i tiden. En verksamhetsplanering kan se väldigt olika ut men grundtanken med att arbeta med 

en plan är att det ska vara tydligt för alla inblandade vad som ska göras. Det är ett verktyg för 

att lättare kunna ta väl avvägda beslut under året. IFK Viksjö har valt att ta fram en plan som 

sträcker sig flera år framåt som ska visa vilken inriktning föreningen just nu valt att följa. 

Planen kan och kommer med största sannolikhet ändras och justeras under resans gång men 

den ger ändå en långsiktig idé om vart föreningen är på väg. 

 

I arbetet med att plocka fram denna plan har föreningen tagit avstamp i Riksidrottsförbundets 

(RF:s) arbete inom ramen för ”Strategi 2025”. Läs gärna mer på 

https://www.strategi2025.se/Strategi2025.  

För att nå målet 2025 har RF plockat fram 5 stycken prioriterade utvecklingsresor: 

• Den moderna föreningen engagerar 

• Inkluderande idrott för alla 

• En ny syn på träning och tävling 

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

• Ett stärkt ledarskap 

 

Föreningen har också tagit avstamp i Svenska Fotbollförbundets strategi för svensk fotboll 

2018-2022. Läs mera på https://fogis.se/strategi/.  

 

Samt Stockholms Fotbollförbunds Strategidokument 2018-2022. Läs mera på 

https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_169473/scope_0/ImageVaultHan

dler.aspx180514085417-uq.  
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För att tydliggöra vad IFK Viksjö ska arbeta med för att nå målen från RF, SvFF och StFF har 

föreningen valt ut 4 stycken fokusområden. Det är områden som föreningen valt att fokusera 

extra på. Det betyder inte att föreningen inte ska arbeta med andra saker också utan endast att 

föreningen har ett uttalat fokus på dessa 4 områden. De 4 fokusområdena är: 

• Viksjömodellen 

• Motionsidrott 

• Jämställdhet 

• Varumärke 

Läs mera om dessa områden och dess innebörd under ”Fokusområden”. 

 

Tidplanen för dessa områden och hela verksamhetsplanen är från 2019 fram till 2022. Det är 

så långt föreningen just nu ser att vi kan sträcka oss utifrån planeringen. Detta kommer under 

resans gång justeras utifrån både inre och yttre omständigheter. Det kommer också kunna 

ändras mellan områdena. Vissa områden kommer arbetas mera med i början medans andra 

områden arbetas mindre med i början och mera längre fram i tiden. 

 

Utöver fokusområden har föreningen också en ordinarie verksamhet som kortfattat beskrivs 

under Ordinarie verksamhet. 
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Vision, verksamhetsidé och värdegrund 
Vision 

IFK Viksjö – en positiv del av Viksjö 

 

Verksamhetsidé 

IFK Viksjö ska erbjuda en attraktiv fotbollsverksamhet som är öppen för alla, så att 

kamratskap, glädje, fostran, engagemang och individuell utveckling främjas. 

 

Värdegrund 

• Vi är en förening som är öppen för alla 

• Vi står för alla individers lika värde 

• Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet 

• Vi verkar både för gemensam och individuell utveckling 
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Organisation 
IFK Viksjö styrs av årsmötet där medlemmarna i IFK Viksjö har möjlighet att vara med och 

besluta i ärenden som rör föreningen. När årsmötet inte är samlat ansvarar styrelsen för 

föreningen med kansliet som operativ utförare av arbetet. Styrelsen håller regelbundna möten 

under året. Under året samarbetar styrelsen med kansliet och informerar och uppdaterar sig 

om den operativa verksamheten.  

 

Styrelsen 
Styrelsens arbetsuppgifter ska framför allt vara av strategisk och visionär karaktär. Styrelsens 

ansvar är att se till att föreningen drivs och förvaltas enligt gällande regler samt utifrån vad 

årsmötet beslutar. Det är styrelsen som ska säkerställa att föreningen följer de styrdokument 

mm som föreningen beslutat om. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar över de som är anställda 

på kansliet. Styrelsens ledamöter har olika uppgifter bla. Ordförande, vice Ordförande, 

Kassör, Sekreterare, VU ansvarig Dam, VU ansvarig Herr, VU ansvarig Ungdom, 

personalansvarig mm.  

 

Ungdomsråd 
Styrelsen har till sin hjälp Ungdomsrådet som också i sin tur har en representant i styrelsen. 

Tanken med Ungdomsrådet är att låta barnen och ungdomarna i vår förening vara delaktiga i 

hela verksamheten.  

 

Kansliet 
Kansliet ansvarar för den operativa verksamheten. Till sin hjälp har kansliet ett Sportråd och 

ett Värdegrundsråd. Kansliet arbetar också med strategiska frågor i samråd med styrelsen. 

 

Sportråd 
Sportrådet består av chefstränare utsedda av Sportchefen med uppgift att tillse att våra 

sportsliga mål med verksamheten uppfylls. De sportsliga målen finns beskrivna i 

Viksjömodellen, vårt styrdokument som beskriver hur vi ska utbilda våra barn och ungdomar. 

 

Värdegrundsråd 
Värdegrundsrådets uppgift är att se till att föreningen har en långsiktig plan för 

värdegrundsarbete. 
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Sponsorer 
IFK Viksjö jobbar kontinuerligt med att knyta starka sponsorer till sig. 

Sponsorer är viktiga för föreningen av flera anledningar. Dels att det kapital de skjuter till 

betyder mycket för föreningens fortsatta utveckling av verksamheten men också för att 

tillsammans med sponsorer sprida en positiv bild av IFK Viksjö som förening så fler 

medlemmar kan knytas till IFK Viksjös fina verksamhet. 

 

Under året kommer träffar tillsammans med sponsorerna att anordnas för att informera om var 

föreningen står idag och vart föreningen är på väg och på vilket sätt föreningen önskar deras 

fortsatta stöd på olika sätt. 

 

Läs mera om våra sponsorer under http://www.ifkviksjo.se.   

http://www.ifkviksjo.se/
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Stiftelsen Dunross 
IFK Viksjö har sedan några år gått med i Stiftelsen Dunross. Det betyder att vi varje år mottar 

pengar som ska gå till att främja barn- och ungdomars fostran. Allt från allas lika värde till 

värdegrund mm. Stiftelsen Dunross har som motkrav att vi ska följa deras kriterier: 

• Ingen form av så kallad toppning ska ske i barnidrott upp till och med tolv år. Med 
toppning avses i detta fall att ge barn förtur till match- och cupspel baserat på 
kompetens. Deltagande i matcher och cuper ska i denna ålder baseras på träningsflit och 
utifrån grundtanken att alla ska vara med. 

• I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att alla 
bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand. 

• Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem 
förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen. 

• Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en positiv 
utbildning. 

• Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme i samband med träning och 
match. 

• Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen. 

• Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism. 

• Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp. 

• Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom 
föreningens lag. 

• Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens 
ledare. 

 

Dessa kriterier är något vi följde redan innan vi gick in Stiftelsen Dunross då vi länge verkat 

för en sund barn- och ungdomsverksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med dessa frågor via vårt 

styrdokument Viksjömodellen. 

 

Det betyder att uppföljning sker kontinuerligt under året av verksamheten runt dessa frågor. 
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Ordinarie verksamhet 
IFK Viksjö bedriver en utbildningsverksamhet för barn- och ungdomar samt 

tävlingsverksamhet för seniorer. Vi bedriver även motionsidrott i form av fotboll för alla 

åldrar. För att hantera dessa tre verksamhetsgrenar har vi ett kansli som hanterar den operativa 

verksamheten.  

 

Nedan följer en del av de saker kansliet arbetar med dagligen: 

 

• Planering av träningstider och ytor 

• Anmälan av lag till sanktan 

• Rekrytering av ledare till nya och befintliga lag 

• Anordna knattefotboll och fotbolls läger 

• Utbilda och leda domare 

• Sköta den löpande ekonomin 

• Hålla ledarmöten 

• Utbilda ledare löpande i Viksjömodellen 

• Anordna ledarkonferens och Sport kickoff 

• Hålla kontakt och dialog med Stockholms Fotbollförbund och Stockholmsidrotten 

• Träffa och lyssna på föräldrar 

• Hålla ordning på anläggningen 

• Hålla i café verksamheten 

• Hålla i shop verksamheten 

• Sköta alla inköp till föreningen 

• Hantera material inom föreningen 

• Anordna utbildningsdagar som tx Tränarutbildning C och kostföreläsningar 

• mm. 

 

Denna ordinarie verksamhet nämns inte som specifika delar då det är vår ordinarie 

verksamhet. Rutin och struktur för detta finns redan på plats och följs dagligen. 
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Fokusområden 
 

Viksjömodellen 
Viksjömodellen har nu funnits ett par år och redan syns effekterna av den. Nu ska föreningen 
arbeta vidare och säkerställa implementeringen ute i verksamheten. Säkerställa att nya lag 
får information om Viksjömodellen i ett tidigt skede samt även tillse att både ledare, spelare 
och föräldrar får information om Viksjömodellen och kan arbeta efter den. Något som 
Viksjömodellen till dags dato inte har innehållit så tydligt är värdegrundsfrågan vilket nu 
kommer adderas till den befintliga Viksjömodellen. 
 
Alla dessa bitar ingår i projektet som nu är ett fokusområde med start 2019. 
En detaljerad plan finns redan framtagen som tar upp både tidsplaner, resurs- och 
organisationsfrågor och ekonomi. 
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Motionsidrott 
”Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt.” 

 

RF:s mål betyder precis det som de skriver. Hur kan föreningar få fler att idrotta längre i en 

bra verksamhet? Ett sätt är att erbjuda fler former av idrottande. Inte se det hårt knutet till 

utbildningsverksamhet där tävlingen är i fokus. Utan att erbjuda människor andra typer av 

idrottande. Motsatsen till utbildningsverksamhet är motionsidrott. Dvs en idrottsform som kan 

bedrivas endast för att man tycker att det är kul eller att man vill må bättre. 

 

Detta har IFK Viksjö redan under 2018 valt att arbeta med genom att starta upp flera grupper 

av motionsfotboll. Föreningen startade under 2018 upp motionsfotboll för både 15-19 åringar 

på både flick- och pojksidan samt startade även som första förening i Stockholm upp ”Gå-

fotboll”, ingår i motionsfotboll, för 55 åringar och äldre. Sedan tidigare har föreningen startat 

upp motionsfotboll på dam- och herrsidan. 

 

Föreningen har valt att Motionsidrott ska vara ett fokusområde under kommande år då det är 

viktigt att sätta tydliga rutiner och strukturer så denna verksamhet ska fortsätta fungera på ett 

bra sätt och växa sig större. 

 

En projektplan kommer under 2019 tas fram med syfte att tydliggöra hur IFK Viksjö ser på 

motionsidrott, hur föreningen kortsiktigt men också långsiktigt tänker sig en framtida 

utveckling av motionsidrott i IFK Viksjö. 
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Jämställdhet 
Jämställdhet är ett område som lyfts upp i många olika sammanhang i idag. Jämställdhet inom 

IFK Viksjö betyder att föreningen måste se till att det i alla delar av verksamheten säkerställs 

en likhet mellan könen. Föreningen måste se till så alla oavsett kön ges samma möjligheter 

och resurser för att bedriva verksamhet inom föreningen oavsett om man är spelare, ledare, 

förtroendevald eller anställd. Detta betyder i sin tur att föreningen måste börja arbeta med 

jämställdhet i alla delar av sin verksamhet. Allt från hur föreningen rekryterar ledare för nya 

knattelag till hur seniorverksamheten bedrivs. Däremellan ryms många utmaningar som tex 

hur föreningen får fler kvinnliga tränare att fortsätta längre i föreningen. Andra exempel är  

hur föreningen säkerställer att föreningen arbetar på rätt sätt i sin rekrytering av nya spelare 

att innefatta fler tjejer. Idag ser vi att fördelningen ligger på ca 30% tjejer och 70% killar. 

Föreningen kommer också på ett tydligare sätt säkerställa att föreningen följer svensk Fotbolls 

krav på att alla styrelser, kommittéer och arbetsgrupper ska bestå av minst 40% av det under 

representerade könet. Som exempel har föreningen idag en styrelse som består av exakt 50% 

män och 50% kvinnor vilket är bra men föreningen har också ett Sportråd som består av 

100% män. 

 

För detta arbete har en tydlig projektplan tagits fram där det ingår att föreningen under 2019 

ska börja med att analysera nuläget för att därefter ta fram en handlingsplan. 
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Varumärke 
Vad är IFK Viksjös varumärke? Det finns säkert många svar på den frågan men ett är hur 

föreningen uppfattas av sin omvärld. Allt från hur andra föreningar ser på IFK Viksjö när vi 

är ute och spelar matcher mot andra lag. Hur vi som förening uppträder, om vi spelar på ett 

juste sätt. Hur vår förenings ledare uppträder mot andra ledare och mot med- och motspelare. 

Det betyder också att varumärket spelar roll i hur föräldrar och spelare väljer att bli 

medlemmar i IFK Viksjö. Om de har förtroende för IFK Viksjös verksamhet. Att IFK Viksjö 

bedriver en sund barn- och ungdomsverksamhet där barn får vara barn samtidigt som alla barn 

och ungdomar får vara i en utvecklande verksamhet oavsett ambition och kunskap. 

 

För att IFK Viksjös verksamhet ska fungera bra krävs det också sponsorer vilket också 

betyder en koppling till varumärket. Hur kan föreningen få sponsorer att tycka att det är 

viktigt att stödja vår verksamhet.  

 

Alla dessa delar visar att det är viktigt för vilken förening som helst, eller företag med för den 

delen, att ha kontroll på sitt varumärke. Det betyder allt ifrån hur, till vem och via vilka 

kanaler vi kommunicerar olika saker om vår verksamhet.  

 

Det kan alltså vara så att vi som förening känner oss bekväma i vad vårt varumärke står för i 

olika delar men där vår omvärld inte har uppfattat det på samma sätt. Tex så uppfattar många 

föreningar ute i Stockholm oss fortfarande som en förening där man har roligt men inte blir så 

bra. Det är denna typ av missuppfattning vi som förening måste börja arbeta med och det är 

kort och gott det man sammanfattar i ett ord. Varumärke. 

 

En projektplan kommer därför upprättas under 2019 med fokus på hur föreningen långsiktigt 

kan ändra denna syn på vårt varumärke till att vara mer hur vi själva ser på oss. En förening 

som driver sin egen utveckling med en tydlig utbildningsplan där alla oavsett ambition eller 

kunskap ska ges en chans att bedriva fotboll. Alldeles oavsett om det betyder i 

utbildningssyfte eller som motionsform.  

Helt i linje med RF:s mål:  

”Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt.” 
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Sammanfattning 
Stockholmsfotbollen och framför allt svensk fotboll är i en stor förändring. En förändring till 

något bättre för våra barn och ungdomar men också för alla. Allt från 6 åringar till 100 

åringar. Denna förändring ska vi i IFK Viksjö vara med i och framförallt vara med och leda. 

Verksamhetsplanen gäller som nämnts tidigare både kortsiktigt men också långsiktigt för att 

hjälpa vår verksamhet och omvärld att förstå var vi är på väg. Det ska vara en guide men 

också stöd för de som arbetar i verksamheten såsom kansli och styrelsepersonal och ideella 

och arvoderade ledare. Verksamhetsplanen tar upp både fokus områden vi ska arbeta med 

men också delar av vår normala verksamhet. 
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