
 
 

Verksamhetsplan och mål för  
Åstols Idrottssällskap 2021 
 

IDROTT 
• Brygg-Gympa 
• Styrka- och smidighetsträning 
• Yoga 
• Barnyoga 
• Line-dance på vår ”dansbana” på bryggan 
• Kajaking 
• Segling 
• Stormvallens mötesplats för spontan fysisk aktivitet och kontemplation, med 

organiserade pass i utegymmet varje lördag 
• Volleyboll för barn och ungdomar  
• Isbana på vår multifunktionsyta 
• Boule  
• Styrketräning i Åstols gym 
• Bordtennis i Åstols gym 

 
TÄVLINGAR 

• Åstol Runt Aquathlon – (vilande säsongen 2020 och 2021)  
• Lilla Åstol Runt – (vialande säsongen 2020 och 2021) 
• Segling – Åstolregattan 

 
EVENT 

• Åstols IS-dagen  
• Midsommar 
• Krabbfisketävlingar för barn och vuxna 
• Julmarknad 

 
ÖVRIGT 

• Medlemsutskick och värvning av medlemmar 
• Projekt – slutförande av fas 1 på Stormvallen 
• Styrelsemöten 
• Förvaltning och underhåll 
• Ekonomi 
• Reklam/sponsring  

 



 
 
 
MÅL FÖR IDROTTSVERKSAMHETEN 
 
Styrka- och Smidighetsträning 

• Träning en gång per vecka, onsdagar, året runt. Förhoppningsvis kan det 
genomföras från och med september. Det kommer finnas möjlighet att vara 
med på distans.  

 
Styrketräning i vårt utegymm 

• Varje lördagsmorgon är det gemensam konditions- och cirkelstyrketräning vid 
utegymmet. 

• I övrigt är utegymmet alltid tillgängligt för styrketräning  
 
Styrketräning i Åstols gym 
Fri tillgång till gymmet för alla våra medlemmar. 
 
Brygg-Gympa (på dansbanan vid hamninloppet) 
Målsättning för 2021 är att under högsäsong genomföra: 

• styrka- och smidighetsträning, ett pass i veckan. Ansvarig: Lena Göthe  
• konditionsjympa, ett pass i veckan. Ansvarig: Lena Göthe och Eva Wieveg 
• yoga, ett pass i veckan. Ansvarig: Julia Norinder 
• Yoga för barn, ett pass i veckan. Ansvarig: Mia Jelf. (Plats: parken) 

 
Line-dance 
Två line-dancekvällar kommer att genomföras med en inhyrd instruktör. Ansvarig: 
Marcus Göthe. 
Plats: ”dansbanan” på bryggan vid hamninloppet  
 
Kajaking 
Ansvarig: Marcus Göthe. Föreningen noterar ett ökat intresse för att paddla kajak i 
anslutning till vår ö. Föreningen planerar att medverka till att bygga 
sjösättningsbrygga för kajaker i hamnen. Gemensamma paddelturer kommer att 
anordnas. Dock kommer föreningen inte att tillhandhålla några egna kajaker. 
 
Segling 

• En förnyad verksamhetsplan för seglingssektionen, inklusive ett förtydligat 
regelverk kring ansvar, material och säkerhet. 

• Arrangera den traditionella Åstolregattan sista lördagen i juli.  
 
Volleyboll 

• Organiserat volleybollspel för barn och ungdomar en gång i veckan under juli 
månad 

• Volleybollar att låna mot pant i affären 
 
Boule 

• Fri användning av vår boulebana 
• Bouleset att låna mot pant i affären 



 
Isbana på vår multifunktionsyta  
Så snart vädret tillåter ska multifunktionsytan spolas till isbeläggning.  

• Klubb/trivsel-dag med korvgrillning  
• Marknadsföra isbanan och Åstols Idrottssällskap 
• Förberedelser för spolning ska vara klara senast 15 november (sarg, 

utrustning mm) 
 

 
MÅL FÖR TÄVLINGAR 
 

Åstol Runt (stora och lilla) kommer inte att genomföras 2021 på grund av 
pandemin 
 
 

MÅL FÖR EVENT 
 

Åstol-IS dagen 
Vi arrangerar inte denna dag på påskafton i år. Detta på grund av pandemin. 
 
Midsommar 
Åstols IS ska delta vid midsommarfirandet i relation till den eventuella omfattning 
evenemanget får i år.  

• Buller o bång + godishjul. Förnya utrustningen med ny logga 
• Utveckla försäljning: sälja heliumballonger med vår logga 

 
Krabbfisketävling 

• En tävling för barn och en för vuxna. Detta sker med hänsyn till de 
förutsättningar pandemin ger. 

• Vid de vuxnas tävling ordnas middagssamkväm med krabba. Detta sker med 
hänsyn till de förutsättningar pandemin ger. 

 
Julmarknaden 
Vara en drivande kraft i projektgruppen för Åstols julmarknad, detta under 
förutsättning att pandemin är tillbakatryckt. 

• Se särskild projektorganisation. 
 

 
MÅL FÖR ÖVRIGT 

 
Utskick och värvning av nya medlemmar 

• Än en gång uppdatera och utveckla medlemsregistret med e-postadresser, 
telefonnummer och fastighetsbeteckning. (Ett rejält arbete genomfördes under 
2019 och 2020.) 

• Värva medlemmar genom utskick i februari månad 2021. Anslås även på 
facebook. 

• I sommarens folder/nyhetsbrev lägger vi en påminnelse om medlemsavgiften. 
• Medlemskontroll samt medlemsvärvning under sommarens aktiviteter. 



• Inför sommaren läggs folder/nyhetsbrev ut på Facebook, Åstol Rock, Åstols 
Rökeri, Åstols Café, Handelsboden, gästhamnskontoret, färjan, 
kommunhuset. Vidare görs anslag på anslagstavlor, i affären och på 
klubbhuset och gatupratare.    

• Posters med medlemsvärvning ”Bli medlem i Åstols Idrottssällskap” ska finnas 
på trottoarpratare ute på Stormvallen. 

• Informera medlemmar om events och aktiviteter via Facebook. 
 

 
Projekt – Fas 1 på Stormvallen 
 
Under 2020 har föreningen med hjälp av 406 000 kr i Leader-bidrag anlagt utegym, 
beachvolleybollplan samt boulebana. Styrelsen planerar att under 2021 genomföra 
sista steget i form av anläggande av en multifunktionsyta. Ambitionen är att 
finansiera projektet bland annat genom bidrag från Riksidrottsförbundet, vilket vi i 
skivandets stund förbereder ansökan till.  
 
Projekt – Fas 2 på Stormvallen: bygga nytt klubbhus 
Syftet är att främja sport- samt rekreationsmöjligheter inomhus. Detta innebär nytt 
klubbhus med motionsrum, omklädningsrum, gym och bastu vilket vi ser som mycket 
viktigt för alla former av boende på Åstol, samt även för besökare och näringsliv på 
ön. Vi ser denna byggnad som i allra högsta grad bidragande till att göra Åstol mer 
attraktivt att vistas hela eller större delar av året på.  
Omfattningen av byggnaden är alltså kraftigt nerbantad i relation till planerna som 
fanns för det tidigare aktivitetshuset. Utifrån dessa förändrade planer har en förnyad 
dialog genomförts med de grannar som 2018 skrev på erinran för bygglovsansökan 
gällande aktivitetshuset. Syftet med denna har varit att söka ett samtycke kring en 
utformning av ett klubbhus som kan ge utrymme för en godkänd bygglovsansökan. 
Detta skulle kunna innebära att vi slipper en process för ändring av detaljplan, vilken 
skulle vara både kostsam och tidskrävande. Risken med en förändring av 
detaljplanen är också att kommunen på ett helt annat sätt kan få inflytande över vårt 
arrende.     
 
Målsättning för 2021 är:  
 

• Att komma till en överenskommelse med Vägföreningen om ersättningslokal 
för deras förråd. Vi har redan träffat ett avtal om att ÅIS ska köpa ut ÅVF från 
området.  

  
• Att vi har gått vidare med antingen en ändring av detaljplanen för Stormvallen 

alternativ att lämna in en bygglovsansökan på ett nytt klubbhus. Detta med 
ambitionen att den inte ger upphov till erinran från någon boende på ön.   

 
Styrelsemöten 
Målsättning för 2021 är: 

• 6 styrelsemöten 
 
Förvaltning och underhåll 

• Inköp av robotgräsklippare till Stormvallen. 
 



Ekonomi kring sponsring, bidrag, mm 
Se budget! 
 
Aktiviteter kring sponsorer och reklamintäkter 
Sponsoransvarig ska hålla kontakt med sponsorer samt utveckla nya 
reklam/sponsormöjligheter.  
Målsättning för 2021 är:  

• I styrelsen och i samarbete med sponsoransvarig arbeta för att hos 
sponsorerna höja det upplevda värdet av att sponsra Åstols Idrottssällskap. 

• Utöka antal sponsorkontrakt för reklamskyltar vid färjeläget.  
• Utveckla nya sponsormöjligheter i samband med Fas 1 på Stormvallen (gäller 

i dagsläget belysning samt multifunktionsytan). 
	

	
	


