
Verksamhetsplan 2021

Västerviks FF:s verksamhetsinriktning och kännetecken
Västerviks FF ska syssla med fotbollsverksamhet i Västervik. Vi ska stärka och utveckla vår förening som en 
klubb där fotbollsälskare i alla åldrar, såväl tjejer som killar medverkar och trivs i en gemenskap. Vi ska 
kännetecknas av att vara en förening med ambitionen att uthålligt etablera oss som en av regionens bästa 
ungdomsföreningar med fotboll i fokus. 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé: ”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet”, samt 
för främjande av god kamrat- och idrottsanda. Föreningen ska aktivt verka för en dopingfri idrott.

För att med framgång bedriva vår verksamhet ska Västerviks FF kännetecknas av att vara en välorganiserad och 
välskött förening med god ekonomi och en bred ungdomsverksamhet. 

Vi ska förknippas med Fair Play och ett sportsmannamässigt agerande gentemot såväl domare, motståndare 
och medspelare. 

Våra sponsorer, samarbetspartners och medlemmar ska känna en stolthet i att förknippas med vår 
verksamhet. 

Vår ungdomsverksamhet utgår från ”VFF-modellen” som finns beskriven på hemsidan.
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Verksamhetsmål Långsiktiga (5 år) 
 Västerviks Damfotboll ska spela lägst i division 2 och herrlaget lägst i division 3
 Både herr- och damverksamheten ska ha minst varsitt utvecklingslag/juniorlag
 VFF ska ha en ständigt växande verksamhet för barn och ungdomar
 Ungdomsverksamheten ska vara en bas för representationslagens spelarförsörjning.
 Fotbollsledarna i VFF ska vara välutbildade, med utgångspunkt i att följa Svenska 

fotbollsförbundets utbildningstrappa för ungdomsledare, för att på bästa sätt kunna 
utveckla barn och ungdomar

 Så många barn och ungdomar som möjligt ska fortsätta spela fotboll så länge som möjligt.
 Stärka medlemmarnas klubbkänsla
 Ha en stabil ekonomi
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Verksamhetsmål 2021
 Förbättrat samarbete och utbyte mellan junior- och seniorlag på herrsidan, gäller såväl 

spelare som ledare.
 Förbättrat samarbete och utbyte mellan ungdoms-, junior- och seniorlag på inom dam-

och flickfotbollen, gäller såväl spelare som ledare
 Fortsätta ha ett stort inflöde av nya fotbollsspelare till föreningen via fotbollsskolan
 Så få avhopp som möjligt i de befintliga lagen
 Herrsenior: övre halvan i division 3.
 Damseniorer:  övre halvan i division 3
 Bättre matcharrangemang på damlagets hemmamatcher.
 Göra ett positivt ekonomiskt resultat
 Utveckla informationen till ledare, spelare och föräldrar om vad det innebär att vara 

engagerade i Västerviks FF.
 Utreda möjligheterna till att anlägga ett fotbollstält på Karstorp
 Utveckla och underhålla klubblokalen på Karstorp
 Alla spelare ska ges möjlighet till träning under vinterhalvåret.



Styrelse/Sektioner/Kommittéer
Styrelsen
Petter Grönwall (ordf) Carl-Johan Nirbrant (kassör) Charlotta Fridell (sekr)
Ulrika Gustafsson Mattias Nordqvist Daniel Karlsson
Björn Karlsson Magnus Johansson

Herrsektionen
Per Åslid Andreas Andersson Olsjan Xhafa
Anders Klein Per-Inge Gustavsson

Damsektionen
Oscar Klein Henrik Drotz Mathias Henriksson
Johan Kjällgren + representanter från IFK

Barn- och ungdomssektionen
Henrik Arkåsen Anders Davidsson Björn Frisell
Maja Vindskär Hanna Berg Maria Gyris
Fredrik Borg Dunge Marcus Gustafsson

Fastighetskommitté
Magnus Johansson Dennis Johansson Kim Wistöm
Björn Karlsson

Marknadskommitté
Charlotta Fridell Mattias Nordqvist Ulrika Gustafsson
Hans Lindin


