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Verksamhetsplan 2023 
 

 

 

 

 

Styrelsens mål 2023 

• Lärbro IF har som vision och huvudsaklig ide´ att finnas till för barn och ungdomar i 
Lärbro med omnejd, och ge möjlighet till roliga, fostrande och hälsosamma fritids-
aktiviteter. Detta för att Lärbro IF ser det som en investering för framtiden och en 
viktig uppgift att kunna ge förutsättningar för en enkel och meningsfull fritid för de 
barn och ungdomar som vi har här. 

• Vi vill också erbjuda aktiviteter för vuxna med friskvårdsinriktning och på 
motionsnivå för att främja välbefinnandet och stärka gemenskapen i bygden. 

• Att underhålla och rusta Forsavallen så att det förblir en mötesplats både för våra 
organiserade aktiviteter men även mötesplats för stora som små att ha 
spontanidrott. En plats för motion och hälsa i bygden.  

• Att alla vi ska vara en ansvarsfull förening, där vi vuxna är bra förebilder och goda 
lyssnare för våra aktiva barn och ungdomar i föreningen.  

• Att vi gör det här tillsammans för alla medlemmar och för föreningen. Det ska gå en 
röd tråd genom alla våra verksamheter oavsett idrott. Samma värderingar, samma 
filosofi, samma hjärta           

 

Framtida planer/ Övrig verksamhet 

 

Barn och ungdomar 

I styrelsemötet den 6 februari 2023, lyftes idéer om hur vi skulle kunna ha verksamhet för 

skolungdomar från främst Lärbro skola efter skoltid, då till att börja med en gång per vecka. 

Vi pratade om att jobba för en typ av ”fritidsgård” i Forsavallen där vi vill kunna erbjuda till 

exempel pingis eller liknande som inomhusaktivitet. Tankar kring att möjligheter till enklare 

mellis skall finnas tillgängligt lyftes också. 

I idén om en sådan här verksamhet uppstår såklart frågor om vem eller vilka som skall finnas 

på plats för barnen och ungdomarna. Detta diskuterade vi också i styrelsen och kom fram till 

att det finns personer som vill och kan. Såklart kommer vi att behöva stöd från fler frivilla 

med detta. 

Varför då denna idé? Jo, både nationellt och SISU på Gotland, jobbar för att öka rörelse hos 

barn och ungdom. Det är ingen nyhet att barn och unga rör sig för litet och vi tänker att om 

vi i föreningen kan ha till exempel pingis, bara för att det är roligt, så kan vi bidra till 

satsningen. Vid varmare väder har vi ju också möjligheter att vara utomhus med kanske 

sådant som brännboll, kubb, fotboll eller annat. I allra bästa fall får vi nya spelare till våra 

lag. 
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Satsningen går hand i hand med vår egen vision och vi tänker att vi också kommer att vända 

oss till Lärbro Skolas IF för ett samarbete. 

I skrivande stund är ovan en idé men en idé vi kommer att jobba vidare med under 2023 

med förhoppning om att kunna starta så snart det är möjligt. 

 

Lokalen på Forsavallen 

Styrelsen i Lärbro IF vill på bästa sätt använda den lokal vi har tillgänglig på Forsavallen. Vi 

tänker oss att återuppta möjligheten för främst boende i Lärbro att hyra lokalen för privata 

födelsekalas eller andra liknande tillställningar och en inventering av befintlig nödvändig 

utrustning i lokalen har gjorts. 

Slutgiltigt beslut är inte ännu taget om hur mycket eller exakt vad som skall köpas in för 

ändamålet men tidigare beslut om inköp av bland annat ny och mer effektiv kaffebryggare 

finns. 

Information om uthyrning av Forsavallen kommer att komma på föreningens hemsida när vi 

fastställt rutiner kring denna. 

 

Nya Baracken på Forsavallen 

 

Vi har tagit in offerter/budgeteringar från olika hantverkare för att få igång arbete kring 
baracken igen men också för att få veta lite vilken ekonomi som behövs. Man kan söka ett 
stöd från RF-Sisu. Vi ska söka detta stöd och se var vi kan få och utifrån detta gå vidare med 
projekteringen och renoveringen.  
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Verksamheterna  

 

Fotboll  

Pojkar/Flickor 15/16  (Remi, Martin, Helen)  

I januari så kommer vi delta i DG-cup med två lag utförd i nytt matchställ. Året som kommer 

planerar jag att laget ska gå upp en nivå och spela 5 mot 5. Vi har fortfarande ett behov av 

en föräldragrupp i laget som ska sköta uppgifter utanför träningen t.ex. kiosk, samåkning 

och samordning av div. Uppgifter. Kommer fortsätta efterfråga en sådan grupp. 

 

 

Flickor 2012-2013-2014 (Lotta & Tilde) 

Vi börjar året med att förbereda laget inför Futsal turneringen DG cup som spelas 27–29 

januari. Vi kommer att delta i turneringen med två lag. Vi kommer i början av året byta hall 

och träningsdag, då vi vuxit ur Lärbro idrottshall. Träningarna kommer ske i Cementahallen. 

Vi kommer fortsätta arbeta med att vi är ett lag och att alla ska kunna vara med alla. Då det 

är en punkt som är väldigt viktig för sammanhållningen i ett lag. 

Vårt mål under 2023 är att tjejerna ska få fortsätta utvecklas i deras takt genom lärorika och 

roliga träningar samt sammandrag, vi kommer även i år spela sammandrag 5 mot 5. Tanken 

är att vi ska kunna träna utomhus från april men gärna tidigare om underlaget tillåter. 

Önskemål om mer utrustning för mer fysisk träning: Träningshäckar från 129 kr (Intersport) 

Koner med hål från ca 59 kr (unisportstore) Pinnar till konor med hål. Pris? Markeringskoner 

från 19 kr (Intersport) Västar till samtliga lag behöver förnyas men behövs även fler. 

 

Pojkar/Flickor 2012/2013 (Alf)  

Vi vill/kommer att delta i DG-Cupen 27-29 Januari. Minst 1 Lag. Vårat mål är att träna två 

gånger i veckan ute på Forsavallen, när väder och underlag tillåter. Vi hoppas på att 

grusplanen snart är klar. Fram tills dess så är vi i Cementa hallen Slite. Anmäla ett lag till 

seriespel i P-11 serien. 

Förhoppning om att kunna delta i någon cup på fastlandet. 

Få en föräldragrupp som kan hjälpa till med allt utanför själva fotbollen, typ kiosk, 

samåkning, försäljning, Fogis, Läger mm. 

Ha typ ett tränings/team-bildning läger. 
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Önskar även nya västar två färger. 

 

Flickor 2009-2010 ( Jimmy & Terese)  

Nu blir det flickor 13 och med det lite allvar, mål kommer att räknas. Vi börjar spela 9-
manna, då kör man med offside så det kommer bli skillnad. Vi hoppas att alla tjejer kommer 
att fortsätta då vi nu är 13 st om alla är med, så vi har inte råd att tappa några. Att kunna 
köra några träningsmatcher. Spela 9-manna seriespel i flickor 13år.  Att kunna ha 2 träningar 
i vecka. Lägga över kioskansvaret på föräldrarna, så vi inte behöver jaga till varje match. 
Budget/plan för 2023. Att vara med i seriespel . Att vara med i någon inomhuscup tex DG-
cup. Vi skulle vilja ha nya större träningsvästar i 2 olika färger. Åka iväg på någon cup på 
fastlandet hade varit roligt. Vi skulle behöva nya matchtröjor i större storlek. 

 

Pojkar 2009-2010 ( Henric, Jörgen)  

Laget är anmält till DG-cupen. Laget kommer förhoppningsvis kunna anmälas till spel i 

9mot9 om alla spelare stannar kvar och en ny förstetränare kommer in i laget. Träningen 

fortlöper inomhus 2 gånger i veckan tills utomhustider på konstgräset blir tillgängligt. 

Ny tränare kommer att behövas tills säsongen -23 drar igång då Henric kommer att lämna 

tränarposten 2023-05-01 Övrig info: Jörgen kommer fortsatt endast kunna träna laget 

varannan vecka pga hans skiftgång. 

 

Styrelsens mål 2023 Fotboll  

• Bygga klubbkänsla och bygga broar mellan lagen  

• Följa Fotbollförbundets spelarutbildningsplan och utbilda/uppdatera alla ledare i den 

samt informera föräldrar om hur vi utbildar barnen inom fotboll.  

• Delta på Idrottens dag i september på Lärbro Skola och Solklintsskolan. 

• Avslutning i oktober med hamburgergrillning på Forsavallen. 

• Delta under Lärbrodagen. 
• Erbjuda de äldsta lagen i seriespel att åka på cup på fastlandet i sommar.  
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Styrelsens mål Spinningen 2023 

Styrelsen i Lärbro If har i inledande möten 2023 försökt att hitta en lösning på hur 
verksamheten med spinning skall kunna fortsätta i föreningen. När detta skrivs har styrelsen 
beslutat att göra paus med spinning och gå ut med annonsering efter nya ledare innan 
beslut tas om hur fortsatt verksamhet kan tänkas se ut. Annonsering skall göras på 
föreningens hemsida bland annat. 

Beslut har också tagits om att återbetala de aktiva personer som innehar förbetalda 
träningskort. 

I januari 2023 gjordes en inventering och kontroll av de spinningcyklar som föreningen äger 
och har använt. Detta visade att en övergripande service av de nyare cyklarna måste göras 
om de skall användas igen. Gällande de äldre cyklarna som föreningen äger, har beslut om 
avyttring fattats av styrelsen, då de annars anses behöver bytas. En ny investering av 
spinningcyklar är inte aktuellt i nuläget på grund av osäkerheten kring fortsättning av 
verksamheten eller inte. 

Fortsatt information angående spinning kommer att meddelas på föreningens hemsida när 
klara besked finns. 
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