
 

              
Föreningside Ullareds IK

”Ullareds IK erbjuder träning, aktivitet, upplevelser för barn, ungdomar och vuxna. Detta gör vi för att fostra ungdomar 

genom en meningsfull sysselsättning, få en levande landsbygd och ett samhälle där Ullareds Idrottsklubb är kärnan för en 

stark gemenskap” 

Föreningsövergripande värdegrund 

Glädje 

Innebär att vi inom Ullareds Idrottsklubb har en hög grad av delaktighet och inflytande där vi trivs och har kul tillsammans. Vi har bra kommunikation 

och lyssnar av varandra, med konsekvensen att vår förening växer med medlemmar som har kul tillsammans. 

Respekt 

Innebär att vi inom Ullareds IK värnar och utbildar om goda värderingar, en god uppfostran och att våra ledare ska vara goda förebilder. Att vi visar 

hänsyn och förståelse för föreningens individer. Alla föreningens medlemmar har ett gemensamt ansvar för att säkerställa en trygg föreningsmiljö utan 

mobbning och utanförskap. 

Gemenskap 



Med glädjen i fokus hoppas vi att vi blir fler som engagerar sig som tillsammans skapar en ”vi känsla” inom föreningen. 

Vision 
Ullareds Idrottsklubb – inlandets stolthet vill vara hela bygdens förening med en idrottsplats och en verksamhet som kan 

attrahera så många som möjligt så länge som möjligt med en verksamhet som genomsyras av glädje, respekt och utveckling. 

Fokusområden Ullareds IK 2017
Herrsektionen

Syfte: 
Planering, förberedelser och genomförande av den sportsliga verksamheten kring Ullareds IKs herrseniorer. 

• Övergripande mål: Att Ullareds IK herr etablerar sig i division 2  

• Skapa ett årshjul 

• Bred spelartrupp  

• Bra miljö runtomkring laget 

• Fysioterapeut knuten till laget.

• Kontrakt eller inte kontrakt? 



• Fler juniorer från närområdet i Ullareds IKs seniortrupp 

Damsektionen:

Syfte: 
Planering, förberedelser och genomförande av den sportsliga verksamheten kring Ullareds IKs damseniorer. 
• Uppstart av damlag och allt runt omkring denna verksamhet. 

Ungdomssektionen: 

Syfte:  
att driva barn  och ungdomsfotbollen i positiv anda så att så många som möjligt att spela fotboll så länge 
som möjligt. 

• Apelsamarbetet. 

• Fotbollekis i UIK för barn i ålder 5- 6 år. 

• Flicklag F 8, F10, F12, F14 och F16 inom Apelsamarbetet. 

• Pojklag i alla åldrar 7- 16 år inom Apelsamarbetet. 

• Skapa ett årshjul för vad som ska göras inom ungdomssektionen. 

• Skapa en ungdomsgrupp inom UIK. 

• Ledarutveckling. 



Arrangemangssektionen: 

Målet för vår sektion är att tjäna in pengar till klubben, samt engagera och skapa trivsel kring 
arrangemangen. Vi vill bidra till att öka intresset för fotbollen, anläggningen samt möjligheterna till andra 
aktiviteter. Allt sammantaget skall ge klubben fler inkomstkällor, samt erbjuda en mötesplats där alla är 
välkomna!  

Stödsektioner i Ullareds IK som är lika viktiga som våra fokusområden och som gör vår 
verksamhet möjlig. 

• secondhanden
• anläggningskommitén
• tennissektionen
• gymnastik
• it och hemsidesektionen
• sponsorsektionen


