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Fokusområden

EKONOMI
Ekonomi i balans 

SENIORSEKTIONEN
 

 
 

 
 

ÖVRIGT
 



NULÄGET
Vi har en budget just nu som är i balans . 

Styrelsen har god kontroll över kända

kostnader och inkomster. 

 

NÄRTID
De budgetposter där vi ser att man

missbedömt budgeten positvt eller negativt

skall analyseras så att nästa budget kan bli

mer träffsäker.

Styrelsen har tagit fram förslag på

styrdokument som skall hjälpa till med att

skapa tydlighet vad som gäller när man skall

använda föreningens ekonomiskaresurser.

FRAMÅT
Det börjar bli dags att titta på budgetarbetet inför

nästa säsong. 

Ekonomirapport



INFORMATION

SENIORSEKTIONEN

Senior sektionen har det just nu väldigt bra sportsligt då vi har lag som vinner sina matcher  och har

framträdande placeringar i sina serier. 

Sektionen har haft spelarråd där representanter från sektionens lag har haft möjlighet att framföra sina

åsikter och fått med sig information tillbaka till laget.

 

Då styrelsen fått lite indikationer på att det har varit lite olämpligt beteende från några av sektionens

spelar som som suttit på läktaren under ungdomsmatcher så diskuterades en del om vilken värdegrund

vi som förening vill att vi skall förknippas med och hur vi skall sprida detta bland våra spelar.

 

Två frågor som vi gärna ser att alla spelar och ledare tar med sig ioch funderar kring är: 

Hur påverkar mitt agerande andras uppfattning av mitt lag och min förening?

Vad kan jag göra för att skapa en positiv attityd kring Eslövs IK?

HUr



INFORMATION

ÖVRIGT
Styrelsen jobbar med att ta fram uppdaterade styrdokument kring tex. sponsring, inköp

och krishantering. 

För att vi som förening skall kunna fortsätta att växa och anpassa oss efter vår omvård så

skall styrelen återuppta arbetet med att ta fram en framtidsplan så vi alla har visioner och

mål att jobba gemensamt mot.

 

Var vill vi vara med vår ungdomsverksamhet om 5år  är en av frågorna som behöver

besvaras så vi kan ta mindre steg på vägen.



VI VINNER OCH FÖRLORAR

TILLSAMMANS!
 

MIN KLUBB, MITT HEM, MITT HJÄRTA


