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                       VERKSAMHETSPLANERING ÅR 2020 

 
 
Nya idrotter/aktiviteter 
En rullstolsskola ska startas upp där deltagarna som är nya rullstolsanvändare ska lära sig att hantera 
rullstolen, skötsel samt få prova paraidrotter. Målet är att några av deltagarna sedan fortsätter in i någon av 
våra ordinarie idrotter. 
 
Rekrytering 
För att säkra återväxten i föreningen ska vi arbeta för att få fler deltagare till Bee Active Idrott & Lek. 
Rekryteringsgruppen ska verka för att få till ett bra samarbete med Barnhabiliteringen som sedan kan hänvisa 
patienter till Bee Active. 
 
Våra externa aktiviteter direkt riktade till målgruppen och till allmänheten kommer att ske även i år, tex. 
Parasportdag i Skäggetorp, Stångåloppet och Bergadagen.  
 
Vi ska fortsätta med den nyligen upptagna kontakten med KommunRehab och samarbetet med Rehab 55 
kommer att intensifieras under året med målsättningen att några nya medlemmar kommer från dessa 
instanser. 
 
Ekonomiska resurser 
Sponsorgruppen kommer att arbeta aktivt med att få in mer medel via sponsorer, målet är att dubblera förra 
årets sponsorintäkter för att kunna fortsätta betala bla. lokalhyror och startavgifter. 
 
Utbildning 
Under 2020 planerar vi att ledarna ska genomgå följande utbildningar: 
 
1) Sammanslagning av HLR (Hjärt- & lungräddningsutbildning) & Akutskadeutbildning (anpassad även för 
personer med synnedsättning) under vårtermin 2020. 
 
2) Ledarutbildning hösttermin 2020. Denna utbildning är speciellt anpassad att gälla vår målgrupp. 
 
Arvsfondsprojeket Life In Motion – rörelse och livskvalitet för personer med funktionsnedsättning 
Inom detta projekt ska vi under 3 år upparbeta bra kontakter med vårdinstanser som kommer att skicka 
patienter till oss, vi kommer att starta aktiviteter för dessa nya deltagare och deras anhöriga – målet är att så 
många som möjligt sedan ska slussas ut i våra befintliga idrotter.  
 
Långsiktiga mål 
Vårt tidigare mål på 200 medlemmar före 2020 nåddes under hösten 2019. Vi har idag 108 aktiva medlemmar 
– nytt mål är att ha 120 aktiva medlemmar före 2021. 
 
På längre sikt behöver vi även få in fler ledare i föreningen, gärna med specialkompetens inom olika områden 
samt hjälpa våra befintliga idrotter att hitta nya medlemmar. 

http://www.lhif.se/

