För kännedom av det utvecklingsarbete som pågår inom IK Sätra.
IK Sätra är en anrik förening med ca 2000 medlemmar i stadsdelen Sätra i Gävle.
IK Sätra bildades 1957 och firar därmed detta år (2017) 60års-jubileum.
Föreningen bedriver idag idrottslig verksamhet inom fotboll, ishockey, innebandy och
volleyboll. Inom vår verksamhet finns också Fritidsgården Treffen som bedriver social
verksamhet. Dessutom bedriver IK Sätra ett integrationsprojekt för alla åldrar och
projektet Paletten för barn mellan 7-12 år.
Då IK Sätras ordförande Tore Åberg efter flera år av trogen tjänst för ca en månad sedan
fått överlämna sitt ordförandeskap till vice ordförande Bosse Westerlund, har ett
systematiskt utvecklingsarbete inom IK Sätras samtliga sektioner och projekt påbörjats.
Styrelsen har jobbat hårt för att stärka och utveckla samarbeten med andra aktörer i
Sätra, hittat ekonomiska positiva lösningar och tittat på hur man kan utveckla projekten
inom föreningen. Man har i utvecklingsarbetet tittat på det idrottsliga likväl som det
sociala.
Inom idrotten kommer man bl.a. jobba för att återigen ha varje sektion representerad i
huvudstyrelsen. Har man inte varje sektion representerad så är det mycket svårt att få
arbetet med värdegrund och trygghetsplan att genomsyra hela föreningen, något vi i
"nya styrelsen" tycker är av stor vikt. Vi har också tittat över möjligheterna för att starta
upp en ny sektion inom IK Sätra, en basketsektion. Den sektionen är kommen ur IK Sätras
Integrationsprojekt och kommer att vara en verksamhet med stor mångfald där bl.a.
Somaliska föräldraföreningen på Sätra blir en nära samarbetspartner. Vi inom styrelsen
vill, och kommer att verka för, en bred idrottskultur i stadsdelen Sätra.
Då IK Sätra är huvudman för en av Gävles största mötesplatser för ungdomar,
fritidsgården Treffen, har vi redan utbildad personal som har kunskapen att jobba i
sociala och preventiva frågor. Vi i "nya styrelsen" har då valt att placera de sociala
projekten som IK Sätra bedriver med samarbetspartners (Integrationsprojektet och
Paletten) på den plats där vi tror projekten kan utvecklas mest. Därför har vi givit
fritidsgården Treffen och dess personal uppdraget att ta projekten in i framtiden.
Som ett första steg i det arbetet kommer vi att inom snar framtid öppna upp organiserad
barnverksamhet för åldrarna 7 - 12 år, tre till fyra kvällar i veckan på Paletten. Vi kommer i
integrationsprojektet satsa extra hårt under loven genom att erbjuda organiserad
spontanidrott i Träffens sporthall och på våra fotbollsplaner (om vädret tillåter
uteaktiviteter). Vi kommer samtidigt vid flera tillfällen i samarbete med vår A-lagstränare
och spelare öppna upp för drive in fotboll i Träffens sporthall på fredag och
lördagskvällar under hösten/vintern. Då skolan och fritiden skall ha enkla metoder för att
kopplas samman för att se helheten i barnets utveckling driver IK Sätra en fritidsklubb på
Lilla Sätraskolan. Fritidsklubben möjliggör för föreningen att verka i skolans lokaler och
vice versa för skolan. Genom detta kan vi inte bara erbjuda en kvalitativ verksamhet utan
också nå ut till medlemmar och dess målsmän under de flesta av dygnets vakna timmar.
Vi ser med intresse, glädje och stolthet fram emot att tillsammans med medlemmarna
inom IK Sätra utveckla vår förening mot framtidens utmaningar.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen IK Sätra

