Föreningsmål 2018–2022
År 2022 fyller Oskarshamns AIK 100 år. För att fira och hylla detta faktum med befintliga,
såväl som historiskt helhjärtat engagerade OAIK:are, så har föreningen satt upp ett mål om
att tillhöra Superettan inom en femårsperiod. En högre svansföring och ambition om ett
representationslag i Sveriges näst högsta division år 2022 kräver såklart ett hårt arbete och
en svartvit tråd som håller ihop föreningens olika ben: fotbollen, anläggningen,
organisationen och ekonomin. 2018 blir startskottet på antagna mål gällande föreningens
framtid enligt följande:
SENIORFOTBOLLEN
Oskarshamns AIK har som mål att spela i Superettan inom en femårsperiod.
AKADEMI
Oskarshamns AIK och dess akademi ska vara det självklara valet för ungdomar i regionen
som vill något med sin framtida fotbollsutveckling. Vidare är ambitionen med akademin att
förbereda ungdomarna på vad som krävs för att spela fotboll på elitnivå.
UNGDOM
Oskarshamns AIK ska vara en bredförening som erbjuder plats för alla som vill spela fotboll
och ha roligt. Likt SVFF:s ambition gäller; ”Så många som möjligt, så länge som möjligt”.
Vidare ska #oaikfamiljen vara en samlingsplats där man har kul på fotbollsplanen och
samtidigt utbildas till att vara en god medmänniska och framtida förebild.
ANLÄGGNING
Oskarshamns AIK vill göra Ernemaranläggningen mer välkomnade och modernisera yttre
såväl som inre interiör, för att också effektivisera dess verksamhet.
ORGANISATION
Oskarshamns AIK ska ta vara på det stora medlemsantalet och föräldrar till barn/ungdomar
som finns i och kring föreningen. Ambitionen är att få dessa att vilja engagera, samt aktivera
sig inom föreningslivet.
EKONOMI
Oskarshamns AIK ska ha en ekonomi som samspelar med övrig verksamhet, så som
organisation, anläggning och sportsliga mål. Ambitionen är att hålla ekonomin i balans och
övriga mål får aldrig äventyra den ekonomiska verkligheten som råder. Vidare är ambitionen
att hitta nya vägar och möjligheter till intäkter för att stärka rådande ekonomiska verklighet.

