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STRATEG I  Ö I S  2022

I enlighet med den motion som årsmötet biföll 2018 har styrelsen med hjälp av en 

strategigrupp sammansatt av samtliga intressegrupper inom ÖIS Fotboll. Huvudbudskapet i 

motionen var följande.

Styrelsen får i uppdrag att, med hjälp av medlemmarna, ta fram en strategi att presentera för 

årsmötet senast 2019.

Medlemsmöten innan nästa årsmöte fungerar som remissinstanser under framtagandet där 

styrelsen presenterar hur framdriften ser ut och även öppnar upp för synpunkter. 
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STRATEGIGRUPPENS  

REDOVISN ING

• Strategigruppen har med beaktande av lämnad motion, 

SWOT analys och de frågor som fanns att ta hänsyn till, 

arbetat fram prioriterade punkter för styrelse och kansli att 

arbeta med inom ett år, ett till tre år samt långsiktigt tre år 

och mer.

• Strategin skall verka för att skapa de bästa förutsättningarna 

för ÖIS Fotboll, och prioritera aktiviteter som säkerställer 

ÖIS långsiktiga etablering i allsvenskan. 

• Strategin skall även stärka varumärket, göra ÖIS till det bästa 

nätverket i stan samt och därigenom få fler partners.

• ÖIS skall arbeta för en jämlikhet och jämställdhet på alla plan 

och ha representationslag på damsidan.



KLART INOM 1  ÅR

• Arbeta fram framtidens ÖIS-gård.

• Fräscha upp och förändra nuvarande anläggning för att ge 

förutsättningar för en mer jämlik förening.

• Damjuniorlag och 30% ökning av antal spelande/aktiva medlemmar 

på flicksidan.

• Strukturerat koncept inklusive paketering för ett lokalt förankrat CSR-

arbete.

• Vara ett topplag i Superettan.

• Utvärdera eAllsvenskan och ta fram en handlingsplan för ÖIS Fotboll 

eSport.



KLART INOM 1-3  ÅR

• Allsvenskt lag

• Koncept kring idrottspsykologi och fysiologi mm från 17år

• Långa kontrakt på unga spelare och ha ambitionen att skriva 

längre avtal med samtliga spelare på minst 2år

• Göteborgs bästa affärsnätverk.

• Över 2000 medlemmar varav minst 30% ökning av kvinnor

• Publikökning på minst 10% per år.

• Uppmuntra ÖIS huvudförening (ÖIS 1887) att starta nya 

föreningar för att sprida ÖIS varumärke.

• Ökad dam- och flickverksamhet. A-lag och flickgrupper i fler 

åldersgrupper

• CSR-arbete i full gång.



KLART EFTER 3  ÅR

• Stabil förening som är etablerade i Allsvenskan och minst 20% av 

spelarna i A-laget skall vara utbildade i akademin.

• ÖIS skall verka för att förbättra och förändra förutsättningarna på 

Gamla Ullevi samt ta en aktiv roll i det långsiktiga arbetet kring en 

ny fotbollsarena i centrala Göteborg.



NÄSTA STEG

ÅRSMÖTE

• Styrelsen föreslår till årsmötet att fastställa strategin och uppdra åt 

styrelsen att verkställa strategin.

STYRELSEN

• Ansvara för budget, organisation samt skapa förutsättningar för 

genomförandet av strategin.

KANSLI/PERSONAL

• Operativt genomföra aktiviteter som leder till att strategimålen nås.

• Skapa ett förändringsvänligt klimat och uppmuntra till ”outside the 

box” tänk.

UTVÄRDERING

• Styrelsen ansvarar för att årligen utvärdera/justera rådande strategi 

utifrån ”levande dokument”. Denna utvärdering presenteras av 

styrelsen på det sista medlemsmötet innan årsmötet respektive 

verksamhetsår.


