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VERKSAMHETSPLAN 2023
Föreningens huvudfokus är tävlingsverksamhet och vår verksamhetsplan utgår från den
nationella tävlingskalendern, som hittas på https://www.styrkelyft.se/verksamhet/kalender.

Föreningen planerar att erbjuda tävlingsmöjligheter på hemmaplan under årets samtliga
seriefönster, vilket förutsätter att medlemmarna engageras som funktionärer. Detta gäller
helgerna 11-12 mars, 13-15 maj, 9-10 september och 10-12 november.

Utöver serietävlingar och andra nationella och regionala tävlingar tillkommer även egna mindre
tävlingsinslag som exempelvis klubbmästerskapen, prova-på-tävlingar samt sociala aktiviteter
som beslutas under året. Styrelsen har också ambitionen att erbjuda medlemmarna möjligheter
till utbildningstillfällen i form av föreläsning, workshop och liknande.

Styrelsen

Budget 2023
Vi söker efter ett nollresultat (notera här att resultatet är budgeterat till cirka minus 7000 kr, detta
beror på att intäkten på 9000 kronor som öronmärktes till ungdomar föregående år hamnade på
2023 års budget) för att långsiktigt nå en buffert där föreningen står stadigt även vid större
oväntade utgifter. Vi hoppas även att kunna öka utgifterna för föreningsaktiviteter,
tävlingsarrangemang utrustning och bidrag till lyftare på högre nivå, såsom lag-sm, individuella
SM och internationell tävlan.

Styrelsen har diskuterat om en sänkning av medlemsavgifter, men beslutat att behålla avgiften
på samma nivå på grund av att med marginal kunna säkra vår lokalhyra som med åren höjs
samt att kunna inneha en trygg buffert för framtida större utgifter som SM.

Budgeten gällande intäkter ser i dagsläget osäkert ut då vi inte ännu vet om vilka tävlingar vi
inför året kommer att hålla. Gällande medlemsintäkter används år 2021 samt 2022 som
referens. Inför 2023 slår en hyreshöjning igenom på 1047:- per kvartal, därav den ökade utgiften
för budgetposten för lokalhyra, däremot är hyran av förrådet på vallen är kvar på 1500:-.

Föreningen har en stabil ekonomi och under året förväntas en ändring på vissa poster som
samtidigt kommer att följas upp med ekonomin. Dessa är tävlingsintäkter, tävlingskostnader,
tävlingsersättning.



Nya budgetposter som lagts till är följande:

- Ungdomsverksamhet
En kostnad som från 2022 öronmärktes specifikt för ungdomar. Dessa kommer ifrån ett
bidrag från kommunen.

- Kläder
En potentiell kostnad som föreningen behöver stå för om försäljning av ett antal med
kläder inte uppfylls.

- Entréavgift
En återkommande post som varit med innan men som inte brukats. Detta år finns det
potentiellt en chans att föreningen tar betalt för inträde på mästerskap och vissa
tävlingar.
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