Verksamhetsplan 2020/2021
G-R-E-T-A ligger till grund för föreningens värdegrund och kommer fortsättningsvis också fungera
som en ledstjärna i vårt mål med en bred verksamhet, från bas till elit, och hur vi fungerar, tränar,
tävlar och samverkar tillsammans.
Engagemang:

Vi efterlyser ett föräldraengagemang där viljan finns att bidra till verksamheten dvs våra
barn och ungdomars fortsatta möjlighet att träna det de älskar – konståkning! Kom på
informations- medlem- och årsmöten, ta kontakt och fråga hur du kan hjälpa till om du
inte blivit tillfrågad, ställ upp på föreningsarbeten, arrangemang vi anordnar och gör till
tillgänglig för oss. Vi behöver dig!
Önskemål till föräldrar: kontrollera OM din arbetsgivare kan tänka sig sponsra LAKF
och/eller om det kan finnas arbetsuppgifter som LAKF kan utföra som föreningsarbete.

Arbetsgrupper:

Vi tror fortfarande på modellen att sprida ut små arbetsuppgifter på oss föräldrar,
mindre ansvarsområden som innebär några få punk- och arbetsinsatser per år. Anmäl
ert intresse till ordförande tack.
Fokus på följande arbetsgrupper: Sponsring, Arbeten och Försäljning.

Solidaritet:

En för alla – alla för en. Håller vi ihop så är vi stark, drar vi åt samma håll så klarar vi allt
och gemenskap föder tillhörighet och ansvar. Förening = ideellt arbete.

Tränare:

Ksenyia Bakusheva – huvudtränare och Carina Eriksson – assisterande tränare ansvarar
för träningsupplägg & planering, schema, grupper, ungdomstränare och genomförande
av is och markpass för grupp 1, 2, 3, 4, 5 och VIp-grupp samt Vuxengrupp.
Ungdomstränare ansvarar för skridskoskola.
Hjälptränare, grupp 2, assisterar vid skridskoskola.

Läger:

I augusti v. 33 inleds säsongen med ett KICK-OFF läger för enbart våra egna åkare med
vår huvudtränare Kseniya. Sportlovsläger v. 10 kommer vara av kortare modell som
säsongen 2019/2020.

Träning:

Föreningen har ej blivit tilldelad is timmar än för kommande säsong. Vi strävar efter och
utgår ifrån att bli tilldelad åtminstone samma antal timmar som säsongen 2019/2020.
Istider fördelas av Lokalbokningen , Luleå Kommun.
Planer finns på att införa ett gemensamt fysträningspass per vecka alá
cirkelträning/hinderbana i närliggande gymnastiksal med redskap. Diskussion har förts
om separat dansklass per vecka i ändamålsenlig danslokal.

Tester:

Säsongen 2020/2021 inleds med en inplanerad testning tidigt på säsongen och samtliga
åkare kommer testas så att tävlingssäsongen inleds med åkare på rätt nivå och rätt
klasser.

Tävling:

LAKF arrangerar två egna stjärntävlingar; Norrbotten Cup 2020-11-07 i Coop Arena och
Luleå Hoppet 2021-02-13 i Coop Arena.
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Julshow:

Coop Arena bokad 2020-12-13 och koreografi görs av våra eminenta ungdomstränare i
dialog med vår huvudtränare. Samtliga grupper involveras och förhoppningen är att alla
åkare deltar.

Utbildning:

LAKF kommer fortsätta att delta i av Svenska Konståkningsförbundet arrangerade
utbildningar gällande domare, ledare, tränare och tävlingsledning.

Ekonomi:

Föreningens sponsorgrupp måste och ska ses över då verksamhetsåret 2020/2021
budget visar på ett sponsor-mål som kräver driftiga föräldrar med kontakter och
nätverk. Föreningsarbete samt Försäljning genererar stora pengar till föreningen och
planeras in i LAKF:s årshjul.

Marknadsföring:

LAKF behöver synas och styrelsen kommer arbeta för att hitta samarbetspartners i
frågan . Föreningens facebooksida ska regelbundet posta intressanta inlägg samt
föreningens hemsida ska vara levande och uppdateras kontinuerligt med aktuell
information.

Förbundsengagemang:

Carina Eriksson nominerad till Norrbottens Konståknings Förbunds styrelse och blir
förhoppningsvis invald under årsmötet 30 maj 2020.

Sittande styrelse önskar nya styrelsen all lycka till med kommande verksamhetsår och hoppas på ett
starkt föräldraengagemang så vi kan uppnå alla verksamhetsmål.
Allt arbete gör vi för våra barns och ungdomars skull, för att de ska kunna fortsätta utöva
konståkning i samma utsträckning som tidigare säsonger.

Nu kör vi!
Styrelsen för LAKF
genom ordförande Sari Johansson
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