Verksamhetsplan GBC 2013/2014
Sammanfattning
Kommande år kommer det att ligga ett stort fokus på att förbättra klubbkänslan. Tyvärr blev
medlemsenkäten bortprioriterad förra verksamhetsåret men ambitionen är att denna skall genomföras
kommande period. Styrelsen anser att det är viktigt att få reda på medlemmarnas åsikter och detta är ett bra
forum för detta.
Uppföljning av den redan genomförda utvecklingskonferensen är redan bokad och de initiativ som framkom
skall stämmas av och uppmuntras av styrelsen.
Fortsatt vikt skall ligga på kommunikationen i alla led.

Ekonomi
En stabil och säker ekonomi tillåter oss som klubb att ta roliga och utvecklande beslut som skall gynna
samtliga medlemmar. Fortsatt uppföljning av bland annat restaurang och gym skall göras på en detaljerad
nivå. Viktigt är att fortsätta att utveckla arrangemang under sommarmånaderna för att säkerställa ekonomin.

Träning
Gbc skall fortsätta att utveckla träningsgrupper så att det finns alternativ för alla. Vår målsättning med
utbildade tränare skall fortsätta och styrelsen skall fortsätta arbeta aktivt med att utbilda och vara stöd för
våra tränare då dessa är oerhört viktiga för klubben.

Träningsläger
Ambitionen att ha ett träningsläger i Gbcs regi kvarstår. Vi skall via enkät och uppföljning av utvärderingar
hitta de förändringar som behöver genomföras för att åter igen ha ett träningsläger med fokus på
klubbkänsla.

Juniorer
Målsättningen att fortsätta locka fler unga spelare kvarstår. Genom marknadsföring, bra och utbildade
tränare samt klubbkänsla hoppas vi på en fortsatt positiv trend. Juniorläger samt ett flertal tävlingar skall
anordnas under året. Satsningen på kidsvolley ser styrelsen som strategiskt viktig.

Tävlingar
Utveckling av våra egna tävlingar skall fortsätta. Vi hoppas på att åter få vara arrangör av ett stopp på SBT
samt en fortsättning på den nordiska touren.

Elit
Satsning på våra elitspelare skall fortsätta och målsättningen med att GBC:s herr- och damlag skall befinna
sig i den högsta sverigeeliten kvarstår. Arbetet mot heltidsanställd tränare och den ekonomiska stöttningen
skall fortsätta. Ett helårsupplägg skall fortsätta utvecklas och gemensamt träningsläger för elitlagen skall om
intresse finns anordnas.

