
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Verksamhetsplan säsongen 2022/2023 



Styrelsen utgår från att verksamhetsåret 2022/2023 kommer att vara utan 

pandemipåverkan.  

 
 

Prioriterade arbetsområden 
- Jobba efter Strategi 2025 

- Aktualisera SAIK:s värdegrund i verksamheten 

- Ekonomi i balans 

- Arenafrågan 

- Utveckling marknad/sälj/matcharrangemang 

- Effektivisera och utveckla organisation/kansli 

- Bygga vidare på Flick- och damsatsning 

- Affärsutveckling av verksamheten för att skapa mer intäkter och bättre lönsamhet 
 

Planerade aktiviteter 
- Herrar Elit 

Herrarna har ett antal träningsmatcher inbokade på försäsongen.  

Vi kommer att delta i Svenska Cupen i Lidköping första helgen i Oktober. 

Årets Elitserie består av 14 lag och det innebär att vi kommer att spela 13 

hemmamatcher i grundserien. Målet för herrarna är att hamna bland de sex 

främsta lagen och därmed direktkvalificering till slutspel. 

 

- Damer Elit 
Damerna startar tävlingssäsongen med gruppspelsmatcher i Svenska Cupen. 

Målet är att nå slutspelet som spelas i Sandviken 15-16 oktober. Årets 

Elitserie har utökats med två lag och består numera av 10 lag. Målet är 

semifinal. 

 

- Ungdom Elit 
P19 & P17 startar säsongen med svenska cupen och sedan väntar seriespel. 

Vi har stora förhoppningar på P19-laget att de ska gå långt i år. Det ser även 

lovande ut för P17-laget med talanger som har sökt och kommit in på 

bandygymnasiet. Fokus är att utbilda spelarna så  vi kan försörja herrlaget och 

damlaget med unga talanger. 

 

- Ungdomslag 
Vi har anmält lag i seriespel P16, P14, P13. För lagen F14, F10 , P12 och 

P10 kommer det att anordnas flera poolspel främst på hemmaplan men även  

bortaplan. Det kommer även att anmälas lag i de cuper som anordnas i 

respektive åldersklass. 

 
- Högbolägret 

Högbolägret kommer att genomföras under vecka 26 & 27. 120 barn per 

vecka plus 15 ledare. Lägret är så gott som fullt och i år har vi fyllt 10 

friplatser med barn från Ukraina.  

 

 



- Höstlovsbandy 
Vi planerar att genomföra för tredje året under höstlovet ett läger söndag – 

torsdag.80 platser finns där barnen är indelade i åldersgrupper.  

 

- Bandyskolan 

Bandyskolan planeras att starta i oktober/november och håller på så länge 

det    finns is i Göransson Arena.  

 

- Knatten Cup 

Knatten Cup planeras till datumen 3 - 5 februari. Trenden med anmälda lag 

var nedåtgående innan pandemin och det finns en tanke om att utöka med en 

till åldersklass för att fylla med max antal lag.  

 

- Entré 
Under pandemin har aktiviteterna inom Entré varit begränsade och tanken 

är att växla upp de igen. Extra fokus i år blir på simskolan och Najiba 

planerar även att anordna kurser i cykling. Det planeras även för besök på 

Sandvik för att deltagarna ska få en inblick och känna stolthet i allt som 

tillverkas till världsmarknaden i lilla Sandviken ”Den nya hemstaden”.   

 
 

 

- SAIK Fundraising 

Karl-Gustav Nyström har fortsatt mandat att söka bidrag från olika stiftelser 

för  föreningens räkning. Ett värdefullt arbete som genererar en hög procent 

till den totala intäktsbasen. 

 

- Lotterier 
Föreningen planerar sälja 50/50-lotter i samband med matcher och utöver 

detta ett billotteri som kommer att gå i gång efter sommarsemestrarna. 
 

 

- Slutspel Svenska Cupen Damer  

Vi har fått den äran att arrangera slutspelet i Svenska Cupen för damer i mitten av 

oktober. De fyra bästa lagen kommer att spela semifinaler på lördagen och final 

och placeringsmatch på söndagen. Tillsammans med bandyförbundet ska vi sätta 

fokus på dam- och flickbandy och arrangera en del kringaktiviteter. 

 

-  Alla på is 
Under hösten och våren vid tio tillfällen så kommer vi att anordna bandyfritids. 

Vi hämtar barnen från fritidsverksamhet på skolor, anordnar lekfulla aktiviteter på 

is, intag av mellanmål och skjutsar de tillbaka till respektive skola. Vi har 

grundfinansieringen klar via sökta medel från Kommunen ”Återstart efter 

pandemin”. 

 

- Arenaloppis 

Föreningen har som ambition att anordna regionens största loppmarknad i 

Göransson Arena två gånger om året. En på hösten och en på våren.   

 



  
 

Intäkter Budget 21/22 Utfall 21/22 Budget 22/23 
Publik 1800 tkr 1255  1600  

Matcharrangemang 400  300  400  

Sponsorer 3400  3800  3900  

Medlemsavgifter 170  165  170  

Träningsavgifter 250  225  250  

Egna Arrangemang 1100  905  1250  

Lotterier 500  300  300  

Kioskintäkter 500          550  600  

Bidrag 3100  4300  3000  

Övrigt 330  200  330  

 11550  12000  11800  
       

       

Kostnader       

Arenahyra 450  400  400  

Matcharrangemang 250  250  250  

Lokalhyra 120          180  150  

Resor 850  750  650  

Kost & logi 250  450  350  

Material 700  750  700  

Egna Arrangemang 600  500  625  

Administrativa kostnader 500  550  500  

Personalkostnader 6000  6000  6100  

Domarkostnader 400  400  350  

Inköp kiosk 200  300  300  

Reklam/Annonsering 150  180  150  

Anmälningsavgifter 250  250  250  

Övrigt 565  1000  1000  

 11285  11960  11775  
 

Budgeterat resultat +25 


