Handlingsplan 2017
Hovedmål:

Asker Skiklubb skal være ledende på nasjonalt nivå
Med nasjonalt nivå mener Asker Skiklubb at idrettslaget skal være blant de største idrettslagene i Norge målt i antall medlemmer og aktive utøvere i
gruppene. Asker Skiklubb ønsker å ha toppidrettsutøvere i hver gruppe og lag i nasjonal topp. Med ledende mener Asker Skiklubb at den ønsker å være
et idrettslag som blir omtalt på nasjonalt nivå for hvordan idrettslaget utvikler idrettsaktiviteten.
Delmålsområder:
1.
Organisasjonsutvikling
2.
Anleggsutvikling
3.
Aktivitetsutvikling

Utvikle et bedre samarbeid mellom de ulike gruppene i ASK.
Dokumentere Asker Skiklubbs behov i hensikt av å kunne etablere flere anlegg.
Få flere i aktivitet lengre enn i dag

Organisasjonsutvikling
Hovedmål

Delmål

Hvordan

Når

Ansvarlig

Utvikle "EN KLUBB"

• Styrke fellesskapsfølelsen og
samarbeide på tvers av gruppene
• ASK skal ha en levende
kommunikasjonsstrategi
• Styrerepresentantene skal delta på 1
– 2 gruppestyremøter pr år
• Administrasjonen besøker gruppene
i forbindelse med gruppestyremøter
etter behov
• Grupperunden skal alltid være med
på hovedstyremøtene

•
•
•
•

Klubbavisen
Stipend
Marit Hammernes fond, hederspriser
Synlig klubblogo, aktiv på sosiale
medier og synlig i offentlig debatt.
• Styret tar kontakt med gruppene for
besøk.
• Gruppene tar kontakt med
administrasjonen.
• Dagsorden til hovedstyremøtene

Hele tiden

Styret
Hovedstyret (HS)
Administrasjonen

Øke medlemsantallet

• Øke kvaliteten på tilbudene
• Bedre markedsføring

Samarbeide med gruppene / tverrfaglig
samarbeid i gruppene

Hele tiden

Styret, gruppene, HS
og administrasjonen

Øke kompetansen til alle med
administrativt ansvar i ASK

• Tilby "klubbens styrearbeid i
praksis"

Minne om AIKs kurs og følge opp
påmeldingen

Hele året

Styret, HS og
Administrasjonen
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Hovedmål

Delmål

Hvordan

Når

Ansvarlig

1. Interne kurs

Invitere til interne og
eksterne kurs

Hele året

Styret
Administrasjonen

Hjemmesiden skal oppdateres Følge opp gruppenes og ASKs
daglig.
hjemmeside med relevant
informasjon

Både gruppenes hjemmesider og
hovedsiden skal være ajour.

Hele året

Styret, gruppene
Administrasjonen

Oppfølging administrative
rutiner
• Gruppene skal følge
instrukser gitt ifm
årsmøtefrister m.v.
• Gruppene skal holde
jevnlige gruppestyremøter
og sende referat til daglig
leder
• Styret skal avholde jevnlige
møter å sende referatene til
gruppene m.fl.
• HS skal avholde 4 møter pr
år. Referater som for Styremøtene

Bedre rutinene i gruppene for
• årlig møte
• gruppestyremøter
• referater
• handlingsplaner

Minne gruppene om å følge opp disse
rutinene ved alle anledninger og i alle
fora.

Hele året

Styret, gruppene
Administrasjonen

Politiattester

Alle skal levere politiattest i henhold
til reglene for dette.

Informere om reglene

Hele tiden

Administrasjonen,
gruppene

1. Gruppene skal kunne
WebOrg2.0 og regnskapsrutinene
2. Tilbud til frivillige om
ulike AIK-kurs mv

2. Eksterne kurs

Informere om forsikringer som angår
gruppene.
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Hovedmål

Delmål

Hvordan

Når

Ansvarlig

Rent Idrettslag

• Alle gruppene bør gjøres kjent med
antidopingarbeidet og sertifiseres

• Oppnevnt person fra styret vil ta
kontakt med gruppene å assistere med
gjennomføring

Hele året

Styret oppnevner

Markedsføring og
sponsoraktivitet

•
•
•
•

• Strømlinjeforme ASKs produkt.
• Være aktive i markedet

Hele året

Markedsansvarlig i
klubben, Styret,
Hovedstyret

Fellesarrangementer

• Skiklubbens Dag – «festdag» på
Føyka hvor alle gruppene viser seg
frem.
• Vester-Gyllen – Klubbens store
vinterarrangement.
• Sportsseminar /Gol
• Fellesmøter for klubbens seniorer

• Samle gruppene til dugnadsdag –
planlegging/gjennomføring
• Samle alle gruppene i tillegg til
Vester-Gyllen komiteen for
planlegging/gjennomføring
• Invitere hele klubben til «påfylls/utviklingskveld)
• Markedsføre Seniorfest og Kara

August

Styret,
Hovedstyret,
administrasjonen,
Vester-Gyllen
komiteen, Kara

Årshjul for vedlikehold
anlegg Føyka

Oppdatere årshjulet

Lage oversikt over anleggene og behov
for alle anleggene

2017

Administrasjonen
v/driftsleder

Utvikling Føyka

• Rulleskianlegg – gjøre ferdig
• Kunstgress på grusbanen
• Vedlikeholde klubbhus og
områdene ute for bruk inntil evt.
flytting

• Arbeide med gjennomføring – praktisk
og økonomisk
• Fornye nedslitte deler av anlegget ved
behov

2017

Styret,
administrasjonen

Fokus på etisk god markedsføring.
Flere nye sponsorer.
Ivareta etablerte sponsorer.
Ha sponsorer som både gir klubb
og medlem nytteverdi.

Januar
Vår eller
høst

Anleggsutvikling

2017
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Hovedmål

Delmål

Følge utviklingen av
kommunale anlegg, være
pådriver for nye anlegg
Vedtak for organiseringen
eventuell flytting Drengsrud

Opprette nødvendige utvalg

Hvordan

Når

Ansvarlig

Delta på kommunale arenaer og møter i
AIR hvor anleggs-situasjonen diskuteres.

Hele året

Styret, Hovedstyret,
administrasjonen

Kartlegging behov på Drengsrud

Hele tiden

Styret,
administrasjonen

Aktivitetsutvikling
Godt utdanningstilbud til
ASKs trenere og ledere for å
øke deres kompetanse både
idrettslig og ellers.

Felles tiltak for alle trenerne (faglige
og sosiale – f.eks. sportsseminar,
eksterne kurs)

StayActive oppfølging

• Lederkurs for ungdom (LFU)
• Klare å opprettholde tilbudet
Følge samfunnsutviklingen å se
nye behov for aktiviteter

Andre nye aktiviteter

22. mars 2017 – Eva Sunde Scheel

• Gjennomføre felles trener- og
Hele året
lederforum en til to ganger pr år.
• Invitere til interne samlinger i klubben
• Bruke Lederkurs for ungdom fra AIK
• Aktive på nettsidene, gode trenere

Styret, HS,
administrasjonen

