
 
 
Verksamhetsplan 2020 
 
Klubbens övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för att klubben och sporten ska kunna växa. Att göra sporten mera  
tillgänglig för fler som vill spela, följa matcherna och på andra sätt bli  
engagerade av softboll och baseboll. 
 
Målsättningarna för säsongen 2020 
 
Organisation 
Genomföra minst sex styrelsemöten. 
Genomföra minst ett medlemsmöte. 
Fortsätta snygga upp vårt klubbhus. 
Tillsätta funktioner som höjer kvalitén i klubbens verksamhet 
såsom att fortsätta arbeta för att få fler personer delaktiga i organisationen. Vår största risk vi har som 
förening är att vi inte kan hitta fler som engagerar sig. 
 
Sporten 
Vaccinera alla spelare mot doping (aktuellt att göra våren 2021). 

Baseboll: satsa på en stabil lokal trupp. Svensk/Leksands-tränare. Fortsätta arbetet med att bygga ett 

stabilt juniorlag. 

Se över möjligheten och behovet av att teckna farnaravtal med annan klubb, främst på juniorsidan 

baseboll.  

U15 lag kommer startas upp, samarbete med Rättvik. Vi behöver bibehålla och rekrytera i åldern 12-15 år, 

en kritisk ålder då många väljer att sluta med idrott. Behövs för att fylla på som juniorer då för att klivet inte 

blir för stort. 

Softboll: satsa på juniorlaget, rekrytera och bibehålla. få det stabilt så de kan få en bra grund som seniorer 

nästa år.  
Fortsätta erbjuda träning för flicklaget u13 softboll. 
Ha kontinuerliga träningar för samtliga av våra lag. 
Arrangera en ungdoms cup, samt vara delaktiga i minst en. 
Få fler att vilja bli ledare/tränare 
Skicka minst två personer på domarutbildning 
 
Projekt 
Besöka skolor i Leksand, i syfte att få flera att börja spela baseboll och softboll. 
Få fler med utländsk bakgrund att börja spela baseboll och softboll. 
Ha 300 medlemmar vid årets slut. 
Slutföra renoveringen av basebollkiosken. 
Ordna förråd vid softbollplanen. 
 
Media 
Streama matcher för baseboll och softbollserien. 
Ha FB-sida som löpande uppdateras. 
Ha en hemsida som informerar om verksamheten och som länkar till matcher och resultat. 
 
Sponsorer 
Arbeta för att sponsorintäkterna ligger på minst samma nivå som 2018. 
Sträva efter att skriva fleråriga sponsoravtal. 
Aktivt söka flera ekonomiska bidrag. 
 
Ekonomi 
Ha ett positivt resultat vid årets slut. 
 
// Anna Thornemo, sekreterare Leksands baseboll och softbollklubb. 2020-04-25 
 


