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Verksamhetsplan för 2021 – Hanvikens SK  

 

Hanvikens SK är Tyresös äldsta och största idrottsförening, bildad redan 1944. Dessutom är HSK den 
enda, föreningen med flera aktiva sektioner. Föreningens verksamhet styrs av våra stadgar som senast är 
beslutade 2012, men som troligen kommer uppdateras vid kommande årsmöte.  
Allt arbete som bedrivs inom föreningen ska genomsyras av vår verksamhetsidé, vår vision och våra 
värderingar. 

 

                      

Föreningsövergripande fokusområden 2021 

Föreningen har växt kraftigt under de senaste tio åren. Det finns ingen anledning att tro att den tillväxt 
som skett, kommer minska. Istället är förhoppningen att fler sektioner kommer komma till, samt att 
befintliga sektioner kommer bli större. Under början av 2021 tog huvudstyrelsen beslut om att starta en 
Padelsektion, vilket kommer behandlas på föreningens årsmöte i mars. Vidare förbereder föreningen för 
ytterligare en sektion som kan startas 2022. En viktig del av fokuset för 2021 handlar om att konsolidera 
verksamheten, samtidigt som vi fortsätter att växa.   

En förening med visioner! 

Hanvikens SK:s värdegrund bärs av ledorden glädje, gemenskap och utveckling. För att detta inte bara 
ska bli ord på ett papper, så måste dessa ord genomsyra hela föreningens verksamhet. I grunden handlar 
det om att hela föreningen sätter ett ramverk som skapar en trygg inramning. Föreningen behöver 
ytterligare fokusera på vår grundfilosofi och se till att all vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: 
glädje, gemenskap och utveckling, samt att de hela tiden finns i Röda tråden som styr vår verksamhet.  
För att stärka känslan av en förening måste vi också stärka hur vi kommunicerar, samarbeta bättre och 
slutföra arbetet med en gemensam framtidsvision för hela föreningen, ’HSK 2024’. I samband detta ska 
vi också stärka föreningens transparens, genom att publicera mötesprotokoll och ekonomiska dokument  
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löpande på vår hemsida. Vi måste också slutföra arbetet med en Grafisk manual som stärker en 
gemensam identitet för hela föreningen, men som också hanterar det faktum att HSK är en 
flersektionsförening och att THH är en hopslagning av två föreningar till en, som både är en sektion i 
föreningen, men också en entitet med delvis egen identitet.  
Att ekonomi och administration har varit ett fokusområde 2020 för hela föreningen beror både på 
föreningens medlemstillväxt under det senaste decenniet, men också föregående års minusresultat. 
Eftersom att 2020 mycket har präglats av coronapandemin, så kommer detta arbete fortsätta under 2021. 
Den tillträdande huvudstyrelsen och kassör behöver säkra och stärka relevanta rutiner, samt säkra 
månatlig resultatuppföljning och ordentliga back-up planer i både hantering av kanslirutiner i allmänhet 
och ekonomirutiner i synnerhet.  
 

● Arbeta aktivt med Röda tråden i hela föreningen och bland alla utövare. 

● Att utse en person i huvudstyrelsen som arbetar med barn och ungdomars trygghet.  

● Stärka kommunikationen genom att utveckla sociala medier och hemsida. 

● Slutföra arbetet med ’HSK 2024’. 

● Besluta om ny Grafisk manual. 

● Implementera den Grafiska manualen på Trollbäckens IP. 

● Vara med och utveckla Trollbäckens IP till en mötesplats för alla generationer. 

● Verka för att cafeterian byggs ut, samt att en boulebana och ett gym byggs.  

● Verka för och planera en ny kanslibyggnad på Trollbäckens IP. 

● Stärka föreningen som en aktiv samhällsaktör. 

● Skaffa nya föreningsgemensamma sponsorer. 

● Upphandla föreningsgemensamma leverantörer. 

 

En breddad verksamhet med lägre trösklar 

Hanvikens SK:s verksamhet behöver bli bättre på att rekrytera bredare, i grupper som idag inte nås 
av idrotten. Föreningen behöver också bli bättre på att möta ungdomar på deras premisser, där dem 
bor. Dessutom måste vi lyckas hålla fler engagerade under hela livet, antingen inom befintlig idrott 
eller genom att vi breddar de idrotter som föreningen organiserar. De som likväl slutar, måste 
Hanvikens SK och alla våra sektionen bli bättre på att återrekrytera, exempelvis de medlemmar som 
vi tappar i puberteten.  
  

● Nya sektioner under kommande år, såsom padel, mountainbike och boule. 

● Genomföra försök att organisera rekreationsidrott. 

● Driva projekt för breddad verksamhet med lägre trösklar. 

● Undersöka möjligheterna att bedriva ungdomsgård-light-verksamhet på helgkvällar i 

fotbollsburen. 



 

 

Hanvikens SK Telefon: 08-712 44 03 Bankgiro: 959-2023 

Box 726, 135 17  Tyresö E-post: kansli@hanvikenssk.se Plusgiro: 33 04 68-0 
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Fokusområden sektionerna 

Sektionernas idrottsliga verksamhet är i nästan alla avseenden Hanvikens SK:s kärnverksamhet. 
Sektionernas årsmöten fattar beslut om respektive sektions verksamhetsplan, där en detaljerad 
beskrivning av 2021 års verksamhet. 
Liksom föregående år ligger fokus på att erbjuda alla individer en allsidig träning och idrottslig skolning. 
Verksamheten ska kännetecknas av kamratskap, glädje, gemenskap och kompetens. Vår strävan är en 
bred verksamhet där alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt. 
Vi strävar också efter att så många medlemmar ska fortsätta idrotta inom vår verksamhet, så länge som 
möjligt. 

Fokusområden huvudstyrelsen 

Ett av föreningens fokusområden 2021 är att ha ordning och reda i vår ekonomi. Hanvikens SK ska alltid 
följa regler och lagar i både anställningar och andra myndighetskontakter. Med anledning av underskottet 
2019 och det förlorade året 2020  är det extra viktigt att utveckla vår ekonomi. Den tillträdande 
huvudstyrelsen och kassör behöver säkra och stärka relevanta rutiner. Vi måste vara organiserade för att 
klara av den ökade administrationen som är en konsekvens av att vi växer som förening. Dessutom ska 
föreningen minska behovet av konsulttimmar som nu krävs för att klara av alla uppgifter. Kontroll och 
rutiner, samt utbildning av relevanta personer innebär att vi kan söka det LOK-stöd vi är berättigade till. 
För att stärka vår ekonomi och vår verksamhet behöver vi kontinuerligt förbättra vår cafeteria och 
profilfritids. 
Hanvikens SK är idag en mycket stor förening. Även om intern kommunikation har varit prioriterat för 
huvudstyrelsen de senaste åren, så finns ett stort behov av att kommunicera mellan våra sektioner och 
till alla medlemmar. I detta arbete behöver vi stärka vår transparens exempelvis genom att publicera 
protokoll och ekonomi på hemsidan. Vi behöver också kommunicera vår storlek och vilja att vara en 
aktiv samhällsaktör mot externa intressenter som Tyresö kommun. 

 
● Säkra rutiner kring anställningar, samt att vi redovisar korrekt. 

● Automatisera redovisningen från MyClub och cafeterians kassasystem. 

● Utveckla föreningens mallar, rutiner, månadsbokslut, samt aktivitetsrapportering. 

● Minska konsult-timmarna i ekonomihanteringen. 

● Utveckla redovisningen av LOK-stöd. 

● Utveckla utbudet i cafeterian. 

● Säkra Profilfritids attraktionskraft med plats för minst 30 deltagare.  

● Arbeta med att stärka transparensen i föreningen. 

● Stärka Hanvikens SK som samhällsaktör. 

● Fortsätta med nattvandring i Trollbäcken i samarbete med Tyresö kommun. 
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Avslutning           

Vi i huvudstyrelsen har en stark övertygelse om att vi under året 2020 kommer att ta ännu några steg på 
vägen mot våra mål. Sedan har vi under den senaste månaden blivit varse om att Coronaviruset kommer 
påverka året på många olika plan. 
Föreningen kommer fortsätta med arbetet för att skapa bättre förutsättningar för våra barn, ungdomar 
och seniorer att fortsätta vara aktiva inom Hanvikens Sportklubb långt upp i åldrarna. Så många som 
möjligt, så länge som möjligt kort sagt. Detta arbete bör dock inte påskyndas eftersom vi också måste ta 
hand om vår stora befintliga organisation. Kvalité i vår verksamhet bör genomsyra de projekt vi tar oss 
för framöver.  

 
 
 
Med Hanvikens Sportklubb i våra hjärtan! 
Tyresö 15e mars 2021 
 
 
 
 
Mathias Tegnér   Juha Lange    Andreas Månsson 
Ordförande    Vice ordförande  Kassör  
 
 
 
 
Ann Alm   Mathias Tauberman  Mikael Westford 
Sekreterare   Ledamot   Ledamot 
 
 
 
 
Annika Nilsson   Hasse Wilberg 
Ledamot    Ledamot  

 

 

 

 

 


