Verksamhetsmål för 338 Småland triathlon & multisportförening
Föreningens verksamhetsmål fastställs av medlemmarna vid medlemsmöten. Detta är ett levande
dokument som kan förändras med tiden, om önskemål finns detta.
Föreningen har stadgar som följer riksidrottsförbundets regler och föreskrifter. I föreningens stadgar
finns under Ändamål - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER nedanstående punkter som skall beskriva
vår verksamhet. Hur dessa stadgar skall följas eller vilken riktning de ska ta är av största vikt för
föreningens styrelse och medlemmar att besluta. Att fastställa föreningens verksamhetsmål är ett sätt
att konkretisera detta så att föreningens styrelse och medlemmar vet vad det praktiska arbetet i
föreningen ska inriktas på.

Stadgarna
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Föreningen skall bedriva följande idrotter:
•
•
•
•
•

Simning
Löpning
Cykling (landsväg och mountainbike)
Triathlon
Multisport i olika former

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med “Idrottsrörelsens
verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:
•
•
•
•

Vara den bästa samlingspunkten för uthållighetstränande i ovanstående idrotter.
Stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom idrottsträning.
Fånga upp ensamtränande för att istället träna tillsammans inom klubben.
Verka i ett större regionalt perspektiv med tyngdpunkt på Växjö och Ljungby kommun.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Verksamhetsmål för föreningen
Den största uppgiften som finns är att främja majoriteten av medlemmarnas intressen och att skapa
förutsättningar för medlemmarna att känna en samhörighet i föreningen.
Föreningen är till för medlemmarna och stöttar all form av engagemang som finns.
Styrelsen ska stötta den organiserade verksamhet som föreningen vill bedriva, framför allt genom att
sköta den övergripande administrationen för detta.
Föreningen har som målsättning att främst bedriva verksamhet som inriktar sig på att
•
•
•
•

skapa gemenskap och familjär känsla
hålla gemensamma träningar
bedriva prestationsinriktad verksamhet
arrangera Växjö Triathlon

Verksamheten ska vara riktad till både nybörjare, elitmotionärer och elitsatsande medlemmar.
Föreningen kan, på lite längre sikt, också bedriva verksamhet för ungdomar, om det finns ett tydligt
engagemang bland medlemmarna till detta.

Genomförande
Verksamheten i föreningen organiseras av föreningsmedlemmarna. Arbetsgrupper för varje
verksamhet har i uppdrag att lämna förslag på innehåll till styrelsen.
Inför årsmötet ska en verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret över de aktiviteter som ska
bedrivas och hur dessa ska genomföras samt de eventuella kostnader och intäkter som beräknas uppstå
i verksamheten presenteras för styrelsen. Styrelsen sammanställer dessa till en gemensam arbetsplan
och budget för föreningen att besluta på årsmötet.

