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Verksamhetsdirektiv	  för	  Friidrottssektionen	  2022	  –	  2023	  
 

1 Sektionens	  inriktning	  
Sektionen ska driva idrott inom friidrott samt representera SAIK gentemot Svenska 
Friidrottsförbundet och dess distriktsförbund.  

2 Ansvar	  och	  representation	  
Sektionen ska ha en styrelse (3-9 ledamöter valda enligt stadgarna) i övrigt får sektionen 
organisera sig efter egna önskemål. Sektionsstyrelsen ska utse representanter och 
kontakter till samverkande förbund. Utsedda ledamöter och representanter ska vara 
publicerade för medlemmarna. 

Sektionen får starta idrottsprojekt som omsätter/kostar upp till 350.000 kr, där förlusten 
är högst 25.000 kr. Aktiviteter med omsättning/kostnad över 100.000 kr ska ha utsedd 
projektledare och vid start vara rapporterade till föreningsstyrelsen. 

3 Rapportering,	  dokumentation	  och	  kommunikation	  
Sektionens organisation, utsedda ledamöter och representanter samt sektionsstyrelsens 
protokoll ska finnas tillgängliga för föreningsstyrelsen. Föreningens revisorer äger även 
rätt och skyldighet att revidera sektionen.  

Sektionen ska: 
● ha en vision (högst 5 år gammal) som är publicerad internt och externt 
● ha en verksamhetsplan som anger hur träning, tävling och övrig verksamhet är organiserad 

inom sektionen; detaljerad plan för året och grov plan för närmsta 3-års horisont; planen ska 
vara publicerad på sektionens hemsida  

● se till att medlemmarna uppmuntras att informera varandra om aktuella reportage, nyheter, 
inbjudningar, instruktioner, etc på interna och externa hemsidor samt sociala medier. 

4 Särskilda	  aktiviteter	  under	  2022–2023	  
Flera aktiviteter utförs för att utveckla sektionen såväl som föreningen. Under perioden 
ska sektionen:  

● fortsätta utveckla verksamheten, ffa med inriktning på att utöka det ideella engagemanget 
● Arbeta medPartille kommun/Partillebo med upprustningen av Vallhamra IP 
● upprusta Skatåsstugan 
● vidareutveckla tränarstaben för att kunna erbjuda breddverksamhet såväl som grenspecifik 

träning för ungdomar 
● skapa en tydlig, förankrad och transparant struktur för träningsverksamheten 
● utveckla inkomstkällor för att göra oss mindre beroende av Göteborgsvarvet 
● Initiera lokala samarbeten, miljöaktiviteter, kvalitetssäkra Highfive och anti-doping. 
●  


