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Indledning
• Handleplanen indeholder den samlede plan for Fanafdelingens fokus i perioden
2022-2023 og godkendes af bestyrelsen
• Handleplanen har pt 4 overordnede spor: Velgørenhed, Værdier, Kommunikation og
Klubben. Hver spor har et udvalg samt en ejer tilknyttet
• Det er et særskilt mål for bestyrelsen, at vi er åbne og tydelige om vores
indsatsområder og at vi sikrer at de gensidigt komplimenterer hinanden
• Fremdrift på handleplanen vil være en fast del af alle bestyrelsesmøder

Klubben 2022 - 2023
Fanafdelingen arbejder for at sikre medlemmerne mest mulig indflydelse på den
professionelle fodbold i Brøndby IF og for at styrke moderklubben bedst muligt
Indsats #1:
Øge indflydelse på
ejerskab / ledelse af det
professionelle selskab

Indsats #2:
Sikre styrket fokus på fans
og vores positive rolle

Indsats #3:
Understøtte Moderklubben

Handling:
Interessevaretagelse
i forhold til klubbens
strategi og drift

Handling:
Særlig fokus på fans
vilkår ift klubben

Handling:
Tæt og løbende
dialog med Alpha, BS
og Svinget

Handling:
Sikre forankring af
Fan værdier ift
Klubben

Handling:
Sammenhængskraft
ml amatør, MC og
klub og fans

Handling:
Sikre
opmærksomhed
omkring
Kvindeholdet

Handling:
Løbende sparring ml
Fanrepræsentanten
og formandskab

Handling:
Aktiv deltagelse i
Fællesskabs-Udvalg

Handling:
Skabe dialog om Fan
indflydelse generelt
via Fan-rep.

Handling:
Styrke af Fan-Afd
administrativt =
geare til vækst

Handling:
Flere medlemmer
gennem
velgørenhed

Handling:
Støtte Brøndby Cup
afvikling med fan
involvering

Velgørenhed 2022 - 2023
Fanafdelingen arbejder for at styrke den lokale forankring af Brøndbyernes IF på Vestegnen
herunder styrke klubbens position som social aktør generelt
Indsats #1:
Red Barnet strategisk
samarbejde
Handling:
Red Barnet
indsamlings-event
den 4/9 2022

Handling:
Udvikle ideer til
samarbejde indenfor
strategisk ramme

Indsats #2:
Fællesskabsbilletter der
gør en forskel
Handling:
Facilitere nem
adgang til billetterne

Handling:
Sikre at flere billetter
kan uddeles / bruges
nyttigt

Indsats #3:
Julehjælpen og anden
velgørenhed
Handling:
Julegaver sammen
med Agger
Foundation etc

Handling:
Overveje event med
hospitaler på
vestegnen

Værdier 2022 - 2023
Fanafdelingen arbejder via en åben og inddragende proces for at identificere de værdier
som deles i det brede Brøndby fan-miljø
Indsats #1:
Planlægge en værdi-proces

Indsamling af
værdier i og omkring
Brøndby If
Deadline 1.
september
Planlægning af
aktiviteter,
workshops osv deadline 1. august

Offentliggørelse af
kampagne - juli,
august.

Indsats #2:
Gennemføre værdi-proces

Indsamle, beslutte
og udfærdige
værdisæt

Afholdelse af
debataftener,
workshops, saloner,
on-line og IRL

Indsats #3:
Afslutte værdi-proces på
GF 2023

Fremlægge værdiarbejdet for fans og
Brøndby If som
helhed
Fremsætte forslag til
vedligeholdelse af
værdi-sæt

Præsentere Værdikampagnen på
Generalforsamling
Hvis vedtaget,
iværksætte
kommunikation efter
GF 2023

Kommunikation 2022 - 2023
Fanafdelingen arbejder for at skabe større sammenhængskraft gennem bedre
kommunikation og flere medlemmer
Indsats #1:
Sikre god forståelse af FanAfd’s arbejde
Handling:
Tilrettelægge
aktiviteter/artikler
der giver oplysning
om vores arbejde

Handling:
Medinddrage
medlemmer i
spørgsmål om vores
arbejde

Indsats #2:
Udgive mere indhold på
vores kanaler
Handling:
Generere flere
artikler om aktuelle
emner

Handling:
Give løbende
meldinger om de
igangværende
processer

Indsats #3:
Sikre flere medlemmer

Handling:
Gøre systemet mere
brugervenligt
Handling:
Være mere offensiv i
Kommunikation
omkring
medlemshvervning

Handling:
Oplyse om fordele
ved at være medlem

