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Organisasjon og ledelse.
Delmål: Gjøre organisasjon og ak6vitetene synlig
Tiltak

Hvordan/ressurser

Bedre kommunikasjon

• En god klubbdri- er avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og
andre som klubben har en relasjon 5l.
• Få klubbens hjemmeside opp å gå. All formell informasjon skal legges på
klubbens webside <www…> ,
• Integrert med skole. SFO, kommunen
• Hjemmesiden er en vik5g kommunikasjonskanal for rekruFering
gjennom å informere om Hobøl IL ak5vitets5lbud, visjon, verdier,
virksomhetside o.l.
• Utarbeide en kommunikasjonsstrategi
• Se malen i NIFs klubbhåndbok linken under.
• hFp://www.idreF.no/tema/klubbguiden/Klubbhandboka/Sider/default.aspx

Sportslig utvalg

•

RekruMering /
medlemsverving

• Starte en kampanje /aksjon - ta i bruk virkemidler for å øke andel barn, øke
andel foreldreak5vitet og hindre frafall av ungdom .
• Tenke nyF, legge planer i samarbeid med andre organisasjoner (KRIK), bygge
neFverk «familieøkta»/fam.pakke.
• Gode arrangementer/anlegg, ak5v markedsføring «DeFe gjør HIL»
• Få det nye medlemssystemet opp å gå.

Kompetanseutvikling

• Kompetansekartlegging - lage en kompetanseutviklingsplan
• Hva har vi? Hva trenger vi?
• Alle trenere har 5lbud om kompetanseheving/utdanning
• Tilbud 5l ungdom om å bli trenere/dommere/lederkurs
• Hvilke 5lbud har NIF på org. og ledelsesutvikling, trenerutvikling,
ak5vitetsutvikling, anleggsutvikling og arrangementutvikling

Etablere et sportslig utvalg /trenerforum, styret utarbeider en beskrivelse av
organisering, mandat og oppgaver.

Ansv.

Når

Styret i
samarbeid
med
gruppene

Innen aug.
2015

Styret

Våren 2015

Styret

Kon5nuerlig

Styret i
samarbeid
med
sportslig
utvalg

Vår 2015

VEDLEGG 1 (l Virksomhetsplan for Hobøl IL - Handlingsplan årsmøteperioden
2015

Trenere:
Delmål: Felles kursing og proﬁlering
Tiltak

Hvordan/ressurser

Kursing

• Skadeforebygging / førstehjelp / kosthold
• «Velg sunt på idreFsarena» ØIK
• Førstehjelp / skadeforebygging
• Trenere, ledere og andre som ønsker opplæring/
oppfriskning
Mye nybg informasjon hFp://www.klokavskade.no/no/Skadefri/
• Må sees i sammenheng med en kompetanseutviklingsplan i
under «Organisasjon og ledelse»

Proﬁlering

Utarbeide en beskrivelse av hvordan profelingen av HIL skal være:
• Sikre samme proﬁlering i idreFslaget av logo, drakter,
treningsdresser, reklamegensere, programblad etc.
• Sikre rik5g proﬁlering av sponsorer
• Bli enige om et felles slagord
OmfaFer hele idreFslaget.
• Spesielt de som kjøper inn utstyr 5l sin gruppe.
• Info- og media-kontakter i gruppene.
• Arrangementsgrupper og økonomiutvalg
• Eventuelt andre grupper innenfor laget, som har arrangementer i
lagets regi.

Ansv.

Når

Sportslig utvalg

Umiddelbart eFer
årsmøtet og at
sportslig utvalg er
etablert

Styret i
samarbeid med
gruppene og
sportslig utvalg

Umiddelbart eFer
årsmøtet og at
sportslig utvalg er
etablert
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Arrangementer og ak6vitet
Delmål: Gjøre klubbens arrangementer mer aArak6ve

Tiltak

Hvordan/ressurser

Etablere nye (lbud

• Turorientering, DNB leker, Karuselløp integrert i
Tomtertrimmen
• Inn i sportslig plan

HIL som
folkehelsekoordinator

• Etablere et samarbeid med folkehelsekoordinatoren i
kommunene og sammen med denne bli enige om hva en kan
få 5l sammen.
• Kommunen har midler 5l div. folkehelsearbeid vi muligens
kan få støFe 5l i et samarbeidet. Det bør sjekkes ut.
• Orientere og involvere Hobøl idreFsråd
Les mer om deFe på NIFs «IdreF og folkehelse» følg linken
hFp://www.idreF.no/tema/folkehelseogskole/Sider/
folkehelseogskole.aspx

Ak(vitetsdag

• Felles ak5vitetsdag «Sosialt – helse også…….. J
• Kartlegge uorganiserte ak5viteter i området med tanke på å
få dem med i HIL

Ansv.

Når

Styret,
Arrangemtkomiteen
og Sportslig utvalg

I løpet av mars
samle komiteen

Styret

Umiddelbart
eFer årsmøtet

Styret

Våren 2016

