Utvecklingsmöte IK Vista – 2020-08-18
Staffan Lindblad, Jenny Wiberg, Annelie Fredriksson Jung, Toni Nero,
Catrin Bergström, Olof Broström, Åke Andersson, Viktor Dembacke, Johan
Skogeryd, Albertina Skogeryd, Jari Tropp och Olof Johansson
Dagens möte handlar framförallt om att hitta sätt att utveckla föreningens
verksamhet
Staffan och Claes kommer att skriva ett brev till Swedbank med ersättningskrav
Fotboll
Utveckling har skett med P16 och juniorlag (U18) under A-lag
Till 2021 är förslaget U17 och U19 samt A-lag
På damsidan fortsätter samarbetet med Öis. 2 år kvar till F16-serie
Tappat en del spelare under året pga hemmastudier på annan ort
C-planen: förhoppningsvis kan vi så gräs i höst så att den är spelklar till hösten-21
Fotbollsforum behöver utökas och föreslås en uppdelning i en ungdomsdel och en seniordel
Kioskansvarig tar hand om panten på Vistavallen
En pantansvarig som kan ta över panten på Speedcenter behövs
Viktigt att det finns lagföräldrar/lagledare och någon som ansvarar för lagförälderforum
Vi behöver sätta en struktur där det finns en huvudtränare, ass tränare, lagledare/lagförälder per lag
Tydlighet behövs framförallt med instruktioner och riktlinjer om hur vi ska bedriva vår verksamhet
Ledarpärmar till varje lag som ska hållas levande och uppdateras
Friidrott
Friidrotten är igång, över 30 barn deltog vid uppstarten. Inga nya barn får ansluta i år.
Bra ledargrupp. Önskar ytterligare träningstillfälle
Utbildning behöver erbjudas till ledare/föräldrar
Nya förslag med ultralöpning mm
Behov av investering av nytt material och utrustning
Kärnfrisk (Marcus&Anna Davelid tillsammans med Åsa Lundström) Jobbar för ett utegym vid
Hunnerydsbadet
Cykling
(Olof J)
Uppstart av motionslopp på cykel, gärna samma helg som Landsjön Runt. Förslaget mottogs positivt
av samtliga samlade.
Landsvägscykling, både familjevänlig slinga och en längre slinga
IK Vista är inte anslutna till Cykelförbundet men det ska inte vara ett problem när man endast kör
motionslopp
Kommer vi att behöva ett Cykel-forum längre fram?
Skylt för löpspår och cykelspår behövs vid parkeringen på Vistavallen. En portal på andra sidan vägen
för att knyta ihop med Vistavallen och vår verksamhet. Skid&Orientering äger frågan men bör ta
kontakt med Johan S för att göra något i samverkan med nya Vista-skylten vid vägen
Kan man lyfta fram gamla Tullebo för att skapa en teknikbana?

Övriga förslag kring utveckling av verksamhet och aktiviteter
Tipspromenad i skogen med utgångspunkt från Vistavallen
Öppna upp för fika varje söndag?
Bingo för att erbjuda verksamhet för våra äldre medlemmar och innevånare
Fredags-AW där man tar med egen mat och dryck men hänger nere på Vistavallen
Ställplats för husvagn. Har vi möjlighet att erbjuda detta?
Triathlon/Swimrun-möjligheter - kolla med Henrik/Mattias/Sofia
Konstgräs ligger på önskelistan men det rör sig om ca 500 000kr
Kan man ställa frågan till Kommunen om möjligheterna tt utveckla stora grusplanen vid skolan för att
göra en konstgräsplan som även skolan kan använda?
Tillägg 2020-08-20
Ett trädäck utanför klubbstugan som knyter samman servering/kiosk mot A-plan. Detta skulle även
göra det ”roligare” att få dit folk för servering under match och ev. tipspromenad.
Få till en bouleplan och få ner bouleklubben till Vista. Får man ner mer folk dagtid till Vista och allt
finns för dem med kaffe etc.

//Annelie Fredriksson Jung

