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Syftet med en vision är att peka ut en riktning som ska leda oss framåt. 
För att ta oss mot riktningen behöver vi en planering för varje steg.

Vår idé är därför att inte bara skapa en långsiktig vision utan en konkret 
och tydlig plan för hur vi ska ta oss dit vi vill.

Visionsarbetet har tagits fram tillsammans med styrelsen och utskottet 
för värdegrundsarbete, båda forumen representeras av ideella 
medlemmar.

Vi som idag är Älvsjö AIK Fotboll – som medlem, spelare, tränare och 
förälder - har ett ansvar att inte bara förvalta vår över 100-åriga historia 
utan även ta oss an framtidens utmaningar.

Därför behöver vi en idé om vart vi ska och en plan för att ta oss dit. 
Föreningen kommer jobba enligt en enkel modell med vår vision.

Vision – mål – uppföljning

För varje mål ska utgångspunkten bottna i visionen. Planen ska vara 
konkret, genomförbar och möjlig att följa upp. Det innebär att de mål 
som finns i detta dokument ska göras om till delmål som regelbundet ska 
följas upp för att säkerställa att vi hela tiden närmar oss vår vision.
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2
1

Inledning........................................2
Vår vision.......................................3
Verksamhetsidé…………………………..4
Värdegrund…………………………………5
Hållbar utveckling……………………….6
Klubbhjärtat………………………………..7
Sporten……………………………………….8
Partnerskap……………………………..….9
Ekonomi……………………………………..10

INNEHÅLL



Inledning……………………………………………..2
Verksamhetsidé…………………………………..3

Vara en aktiv och god samhällsaktör som tar 
ansvar för barn och ungdomars sportsliga och 

sociala utveckling.

Värna om de spelare som utbildas från våra egna 
led i syfte att de ska bli en betydande del av 

föreningens framtid.

Arbeta för kompetensutveckling och utbildning i 
syfte att säkerställa kvalitén i vår verksamhet. 

VÅR VISION VERKSAMHETSIDÉ

Vi vill vara en attraktiv samt ansvarstagande
fotbollsförening och en av Stockholms 

ledande klubbar för spelar- och 
ledarutveckling.
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HÅLLBAR UTVECKLINGVÄRDEGRUND
NYCKELORDoch

Glädje
Vår verksamhet ska präglas av glädje. Genom glädje 
utvecklar vi gemenskap motivation och framtidstro.

Gemenskap
Med omtanke och respekt för varandra skapar vi tillsammans 
en positiv, inkluderande och trygg miljö.

Utveckling
Individen är i fokus och ges möjlighet till att utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar och sin egen takt.

Som förening tar vi ansvar och arbetar långsiktig för hållbar 
utveckling kopplat till Agenda 2030 och Barnkonventionen

Utifrån dessa 4 fokusområden i Agenda 2030 ska föreningens 
verksamhet bidra till att uppfylla de mål som anges i Agenda 2030. 

Med utgångspunkt från fokusområdena ska en genomlysning av hur vi 
reser, vilka leverantörer vi använder och hur vi dagligen bedriver vår 
verksamhet genomföras. Detta för ta reda på hur vi som förening kan 
bidra på bästa sätt till Agenda 2030.
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Vi arbetar för att ge barn, unga och äldre en meningsfull och rolig 
fritidssysselsättning och därmed skapa en ökad trygghet! Vårt 

samhällsengagemang ska vara grunden i verksamheten och baserad på 
föreningens värdegrund.

Som förening kan vi åstadkomma skillnad för många. 
Vi ska agera som förebilder och inspirera till mer fysisk aktivitet, tillhörighet, 

omtanke samt respekt för varandra som en del av gemenskapen.

MÅLEN ÄR
• Att ge barn och unga en bra start i livet och att utvecklas utifrån att känna 
tillhörighet, glädje och gemenskap
• Att möjliggöra idrottande för barn i regionen som hemifrån inte har 
tillräckligt ekonomiskt stöd för föreningslivet
• Att tillsammans med Stockholm Stad och andra partners samverka kring 
samhällsengagerade insatser
• Att skapa mer yta på vår anläggning som kan nyttjas för spontanidrott
• Att engagera över 2000 medlemmar i föreningen som ska känna att vi har 
ett attraktivt medlemskap
• Att inleda arbetet med att etablera ett gåfotbollslag

KLUBBHJÄRTAT SPORTEN
Vi vill skapa en gemensam fotbollsfilosofi där vi ger alla aktiva förutsättningar att 
utvecklas till kreativa, modiga och initiativrika spelare som är bra på att lösa situationer 
på planen. Detta gör vi genom att utveckla en tränings- och tävlingsverksamhet som 
stimulerar en långsiktig idrottslig utveckling. 

• I vår förening utgår vi ifrån att alla gör sitt bästa
• I vår förening möter och ser vi alla spelare
• Vi satsar på de som vill och inte bara de som kan

MÅLEN ÄR
• Så många som möjligt så länge som möjligt i en sådan bra verksamhet som möjligt
• Att bistå ideella tränare med utbildning både internt och externt
• Att våra anställda tränare ska vara utbildade på UEFA C, B eller A-nivå
• Att på sikt ska minst 25% av våra aktivitetsledare vara kvinnor
• Vi vill att våra ungdomslag ska vara representerade i landets högsta serier på flick-

respektive pojksidan där 50% av speltiden representeras av egna produkter
• Vi vill på sikt ha ett damlag i minst Elitettan och ett herrlag i minst division 2 där 30 

% av speltiden representeras av spelare som kommer från egna led
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EKONOMI
Genom att aktivt söka ökat engagemang mellan våra medlemmar 
och partners kan vi skapa synergier och mervärde för alla vilket ger 
en stabil och trogen partnerskapskrets över tid. Vi behöver arbeta 
för att få fler att känna att de vill vara med och bidra. Givetvis ska 
våra partners dela den värdegrund vi som förening har.

Behovet av en digital närvaro har ökat och vi spår att den kommer 
att öka ännu mer. Vi vill fortsätta att samarbeta lokalt men 
välkomnar givetvis även andra partners. Tillsammans kan vi aktivt 
bidra till att lyfta nya företagares idéer och verksamheter.

MÅLEN ÄR
• Att klubbens varumärke ska stärkas lokalt tillsammans med 

partners i närområdet
• Att få våra partners att engagera sig i vårt sociala engagemang 

för barn som annars inte har möjlighet till idrottande
• Att öka antalet engagemang i utvalda digitala kanaler

Älvsjö AIK Fotboll ska vara stabilt ekonomiskt över tid. Vi ska ha 
sund ekonomi utan spekulation. En stabil ekonomi möjliggör 
fortsatt utveckling, inte minst av vår sportsliga verksamhet och vår 
ambition att utbilda både spelare och tränare.

MÅLEN ÄR
• Att alltid ha en budget i balans
• Att ha en soliditet om minst 40%

PARTNERS
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