Badminton Carlskrona
Verksamhetsinriktning säsongen 2021-2022

Verksamhetsidé
Badminton Carlskrona är en badmintonförening som erbjuder sina medlemmar badminton
och kompletterande träningsformer oavsett ambition. Från den som vill prova badminton
ihop med sina vänner och familj, till de aktiva som vill utvecklas till att bli så bra man kan
inom badmintonsporten och där tävlingsmoment är en given del av ens utveckling.
Vi verkar inom ramen för Idrottens verksamhetsidé, vision, värdegrund (idrotten vill) och vill
bidra till en positiv och attraktiv form där rörelse, glädje och utveckling står i fokus för varje
medlem. Vi vill ta föreningen in i framtidens föreningsidrott.

Badminton Carlskrona 2025/2026
Tre intentioner har definierats som ska genomsyra allt arbete som görs inom BKC.
Dessa intentioner är:
• Utveckling: Genom mod och en strävan att hela tiden vara proaktiv i den
verksamhet vi ansvarar för.
• Kvalité: Genom glädje, gemenskap och professionalitet upplevas som en
attraktiv förening.
• Inkluderande: Föreningen erbjuder alla målgrupper att utöva badminton och
en plats i gemenskapen.

Målsättningar 2025/2026
Kvantitetsmål
• 3000 registrerade kunder personer i vår app
•

1200 betalande medlemmar

•

400 medlemmar som är med i organiserad träningsverksamhet

•

250 tävlingsspelare som deltar i extern tävling

•

4 miljoner i total omsättning/år

•

50% av omsättning i buffertkapital

Förutsättningsmål för sportslig utveckling
• Väl utvecklad och implementerad spelarutbildning från 4 år till senior ålder.
•

2 heltidsanställda tränare, eller motsvarande.

•

Väl utvecklad representation/positionering i svensk badminton

•

Väl utvecklad ungdomsverksamhet (Idrottsgymnasium)

•

Utvecklad satellit-verksamhet i kommunen och i Blekinge

Inriktning säsongen 2021/2022
Föreningen går in i sitt första riktiga år i ovan beskrivet styrdokument.
Det är samma riktning vi tidigare har utvecklas oss i och nu tar vi nästa stora steg för
att etablera föreningen och dess verksamhet på högre nivå.
Med förra säsongen i åtanke kommer denna säsong handla mycket om återstart och
säkrande av ekonomiska förutsättningar. Ett stort arbete för att utveckla vår enligt de
målsättningar vi gemensamt har. Nedan beskriver vi de större fokusområden som
gäller för säsongen vi går in i.

Återstart
Vi har drabbats hårt av pandemin och de restriktioner som begränsat oss. Nu när vi
har fullt öppet igen kommer all kraft att gå till att få samma fart på vår verksamhet
igen.
All träning och tävling ska rulla i gång i vanlig ordning med förhoppningen att alla
medlemmar där nu är taggade.
Spelverksamheten och dess fina utveckling behöver helt tillbaka på banan. Vi har
haft en otroligt fin utveckling här tidigare säsonger det behöver vi hitta tillbaka till.

Säkerställning ekonomi
Då vi drabbats med att få in mindre intäkter samt har ett visst tapp i vår verksamhet
behöver vi enligt vår återstart säkra både verksamhet och ekonomi. Här kommer vi
initialt fokusera på de områden i föreningen som kan säkra en snabb ekonomisk
utveckling för att inte riskera större konsekvenser längre fram.
Det är också av denna anledning som vi har lagt en budget som ger stor flexibilitet
för styrelsen att våga satsa oss ur situationen. Vi förväntar oss att de första 4-6
månaderna kommer ge en indikation på hur vår återstart fungerar och vilka
ekonomiska konsekvenser det ger oss.

Nya satsningar
Självklart har vi nya områden förutom vår återstart som kommer få extra fokus.
-

Träningsverksamheten kommer lägga störst fokus på att öka kvalitén hos de
redan befintliga medlemmarna. Vi har haft en drop-out som behöver minska
och här lägger vi nu stor kraft.

-

Gymmet – verksamheten runt vårt gym kommer succesivt ökas upp med pass
varje vecka och ev. andra tjänster som går att köpa. Helt enkelt tar vi nästa
steg med denna verksamhet. Mer info kommer under säsongen.

-

Fysisk miljö är en följetång i denna verksamhetsinriktning, utan att vi nått
hela vägen. Styrelsen kommer under säsongen utreda möjligheten till en
finansiering av att snabbare utveckla vår fysiska miljö än att använda våra
likvida medel. Tex genom sponsring, bidrag, lån m.m. Syftet är att öka
kvalitén på trivsel och spelupplevelse.

Slutligen går vi in i en mycket spännande säsong. Den är oviss och svårare än
tidigare att förutse. Vi har goda förutsättningar att få en bra utveckling om vi får
hålla helt öppet och inte begränsas av restriktioner. Låt oss hoppas vi kan använda
hela denna säsongen till att göra föreningen ännu bättre.
Styrelsen

