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Verksamhetsplan 2020/2021
I styrelsens uppdrag ingår att förvalta NAFFI:s ekonomi samt tillse att föreningen erbjuder sina
medlemmar idrotts- och motionsaktiviteter av god kvalitet i enlighet med gällande stadgar. Förutom
detta ska styrelsen under kommande verksamhetsår sörja för att NAFFI arbetar särskilt med ett antal
utvalda fokusområden som nedan anges i punktform.
NAFFI ska:

● Fortsätta rikta strategiska marknadsföringsinsatser mot alla studenter vid Campus Norrköping,
men speciellt till studenter tillhörande Medicinska fakulteten, Filosofiska fakulteten samt
Utbildningsvetenskap i syfte att bredda föreningens medlemsbas.

● Utveckla och fördjupa samarbetet med universitetet, studentkårerna och sektionerna i syfte att
underlätta medlemsrekrytering samt öka föreningens inflytande i frågor som rör
studentfriskvård.

● Aktivt verka för en ökning av intresse för våra aktiviteter samt “prova på” tillfällen.

● Se över förmånerna för aktivitetsledare och domare i syfte att öka intresset för nämnda
uppdrag samt att göra fördelningen av förmåner mer rättvis.

● Överväga möjligheten att förena uppdragen som aktivitetsledare och domare med ytterligare
förmåner, i form av exempelvis utbildningar, i syfte att öka intresset för nämnda uppdrag.

● Utnyttja de möjligheter som står till buds när det gäller att ansöka om ekonomiskt stöd genom
i första hand LOK och vid behov Idrottslyftet.

● Undersöka möjligheter för ekonomiskt stöd från Linköpings teknologers Studentkår LinTek
samt STUFF genom att äska för ej återkommande evenemang.

● Bibehålla och utreda möjligheten till ytterligare samarbeten med andra idrottsföreningar i
Norrköping i syfte att kunna erbjuda medlemmarna möjligheter att prova på och utöva idrotter
vid sidan av NAFFI:s ordinarie schema.

● Sträva efter en god kvalité och god stämning på alla NAFFI:s aktiviteter.

● Marknadsföra NAFFI via direkt och indirekt kontakt med Nollan under Nolle-P och
undersöka nya och alternativa marknadsföringsmetoder.

● Bibehålla och utöka kontakten med nuvarande sponsorer samt sträva efter att skapa
samarbeten med nya sponsorer, konventionella som okonventionella.

● Sträva efter att fortsätta vara en grön förening och utveckla vårt gröna arbete samt samarbeten
med andra sektioner.
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Budget för verksamhetsåret 2020/2021
Styrelsen föreslår följande:

Intäkter Utgifter
Medlemsavgifter 30 000,00 kr KFUM 5 000,00 kr
LOK-stöd 8 000,00 kr Övriga hallar 15 000,00 kr
Spons/bidrag 8 000,00 kr Matchställ & hoodies 8 000,00 kr
Serieavgift 2 000,00 kr Priser 2 000,00 kr
Evenemangsavgifter 3 000,00 kr Material 3 000,00 kr
Märkesförsäljning 1 000,00 kr Marknadsföring 5 000,00 kr

Förmåner 5 000,00 kr
Eventkosttnader 5 000,00 kr
Utveckling & utbildningar 2 000,00 kr
Övrigt 7 000,00 kr
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