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Göteborg Beachvolley Club Verksamhetsplan 2020/2021
GBC är en klubb med många människor som brinner för verksamheten. Medlemmar, personal, spelare,
styrelse, funktionärer, föräldrar, rollerna är många. Tillsammans läggs tusentals timmars arbete varje år
under både glädje, slit, svett, tårar och en obeskrivlig kämpaglöd! Allt med det gemensamma intresset
för beachvolley och den livsglädje det ger att träna, tävla, utvecklas och uppleva.
Verksamhetsåret 2020/2021 kommer bli speciellt pga
rådande pandemi. Det kommer vara prioriteringens år ihop
med innovationens år för att med alla möjliga medel tillse
att verksamheten kommer igenom detta med minsta
möjliga skada långsiktigt.
Ekonomin kommer vara ett viktigt styrmedel under året.
Vi kan inte utgå från och räkna med de parametrar som vi
brukar kunna förlita oss på. Det är ändå viktigt att årets arbete har en övergripande plan att utgå ifrån.
Att planen sedan kan behöva ändras på vägen får vi vara beredda på. Att vi har en stabil och välskött
ekonomi sedan flera år är en mycket tacksam utgångspunkt.

Prioriterade områden under året
● Att i möjligaste mån hålla Beach Center öppet med möjlighet för medlemmar och allmänhet att
boka banor och köpa mat.
● Att i möjligaste mån hålla igång träningsverksamhet, om än i anpassade former, för våra
medlemmar: Juniorer, Elit och Motionärer.
● Utnyttja fördelen att vi kan arrangera aktiviteter utomhus så snart vädret tillåter.
● Skapa värde för medlemmar genom digitala lösningar.
Beach Center 10 år - Undersöka medlemmarnas vilja om långsiktig riktning
År 2021 fyller Beach Center 10 år. För att höja blicken och stå redo när det nya normala råder i vår
omvärld så ser styrelsen att det är dags att konkretisera nästa stora, långsiktiga inriktning för klubbens
verksamhet. Efter att Beach Center på Kviberg stod klar gjordes i GBC ett stort processarbete år 2012
med många medlemmar involverade. Vi ställde oss då frågan “Nu har vi byggt världens största
inomhusanläggning, vad vill vi göra med den nu?”.
Det är nu dags att ställa oss själva motsvarande fråga igen “Nu har vi drivit och vidareutvecklat
världens största inomhusanläggning i 10 år, vad vill vi göra nu?”. Vi har många möjligheter och kan
välja på olika inriktningar. Utbyggnad? Sportsliga satsningar? Nybyggnad? Samarbeten? Ja
möjligheterna är många. För att ge alla medlemmar möjlighet att tycka till är planen att nästa års
styrelse på ett grundligt sätt under verksamhetsår 2020/2021 ska genomföra ett arbete med syfte att
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samla in och ta reda på vad medlemmar i GBC vill när det gäller klubbens riktning närmaste 5-10 åren.
För att sedan sammanställa och presentera förslag på långsiktig verksamhetsplan till nästa årsmöte.
Uppmaning till dig som medlem att göra
För att återgå till här och nu och den närmaste tiden. Håll ut och hjälp till.
Stötta klubben genom att:
● Köp presentkort i Beach Center till släkt o vänner.
● Köp mat i restaurangen, lunch eller på kvällen. Finns take away eller hemleverans med
Foodora.
● Anmäl dig till vårens och sommarens träningar.
● Boka bana.
● Bollar är dyrt. Hjälp till att lägga alla bollar i korgen efter träning. Det gör att de håller längre då
bevattningen av banorna skadar bollar som ligger i sanden.
● Hjälp till att hålla fint, släng skräp i papperskorgar. Det underlättar jobbet för personalen vilket
sparar tid.
● Stanna hemma om du har minsta symptom.
Vi kommer göra allt vi kan för att anpassa till trygg och säker träning för att minska risken för
smittspridning och samtidigt upprätthålla möjligheten för våra medlemmar att träna och därmed
underhålla sin fysiska och psykiska hälsa.
GBC Styrelse, Göteborg december 2020

Tekniskt möte inför GBC:s första, fartfyllda Beach Royals som gick av stapeln i november 2019. Läs
mer om det uppskattade eventet i Verksamhetsberättelsen för året som gått 2019/2020.
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