SAF:s verksamhetsplan för år 2022

Inför 2022 har SAF helt nya förutsättningar:
-

Restriktionerna pga pandemin har tagits bort
Lokalkostnaden är sänkt till ca en fjärdedel av kostnaden för Hagalundsgatan 19
Föreningen bör även försiktigt räknat kunna generera ett överskott 2022
Lokalen har ungefär halv fäktkapacitet mot tidigare lokal
Vi har drygt 50 aktiva fäktare, barn, ungdomar, veteraner och vuxna motionsfäktare

Målet för 2022 är en skuldfri och växande förening med god ekonomi, där medlemmarna
trivs och utvecklas tillsammans. Prioriterade aktiviteter under 2022 är att:
-

Stärka träningsverksamheten med fler hjälptränare
Rekrytera fler medlemmar
Betala av vår kvarvarande skuld
Stärka klubbgemenskapen

Fokus under 2022 skall ligga på att stärka verksamheten. Under de turbulenta och
ansträngda åren har verksamheten kunnat fortsätta att bedrivas tack vare våra hängivna
medlemmar och tack vare Saleks enträgna arbete. När nu ekonomin inte är den främsta
begränsningen kan istället pengar avsättas för att stärka träningen och träningskapaciteten.
Ett första steg är att anlita och utveckla hjälptränare, som kan avlasta Salek och bredda
engagemanget. Ett andra steg är att återuppta arbetet med rekrytering, så att vi åter får ett
tillflöde av medlemmar – det gamla målet med 10 nya medlemmar per termin är fortfarande
relevant. Lokalen utgör en begränsning, men i nuvarande omfattning på verksamhet fungerar
den bra. När vi växer kommer vi att behöva jobba med smartare schemaläggning. Innan vi
börjar söka efter en större lokal behöver vi få fart på träningen och få in fler medlemmar. På
längre sikt kommer vi behöva rekrytera en ny heltidstränare och för att kunna göra det
behöver vi bygga upp en långsiktigt stabil verksamhet med en god ekonomi.
Efter pandemin och lokalflyttarna har vi ett behov av att stärka klubbgemenskapen. Den nya
styrelsen efter årsmötet får ta ställning till 50-årsfirandet av SAF-pokalen, liksom 100årsfirandet av SAF, som båda är tillfällen som vi bör utnyttja till att samla oss omkring, vara
stolta över och för att ha det trevligt tillsammans. Förutom dessa två större evenemang skall
vi bygga gemenskapen i vår fäktvardag genom att ordna träningstävlingar,
terminsavslutningar och åka på tävlingar ihop!
Ekonomiskt gör de rejält sänkta kostnaderna att föreningen även med årets försiktiga budget
genererar ett överskott. Detta använder vi till att betala av vår kvarvarande skuld till

Stockholm Sports Management på 65 tkr, samt till att kunna anlita hjälptränare. Det finns
goda chanser till att generera högre intäkter under året, tex genom att anordna fler event,
rekrytera fler medlemmar och genom sponsring.
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