Virksomhetsplan
for
Asker Skiklubb
2014 - 2018

Innledning
Asker Skiklubb (ASK) er et fleridrettslag som skal gi et godt og variert aktivitetstilbud til flest mulig av
Askers innbyggere der barn og unge er primærmålgruppen. Denne virksomhetsplanen, som inneholder en
overgripende del med visjon og hovedmål, samt verdigrunnlag, virksomhetsidé og en konkret
handlingsplandel, skal prioritere hva som skal være styrende for driften av idrettslaget. Denne planen skal
derfor være en overbygning for hva Idrettslaget skal vektlegge, og være med på å skape en rød tråd for
idrettslagets virksomhet på alle plan.
Handlingsplanen skal gjennom å være konkret, målbar og retningsgivende også skape grunnlag for en felles
profil og bedre/tettere samarbeid på tvers av de ulike gruppene.
Planens handlingsplandel rulleres hvert år og vedtas av årsmøtet.
Vi ønsker å videreutvikle prosjektorienteringen i vårt arbeide slik at vi skal klare å engasjere og involvere
personer uten at de har en formell funksjon i ASKs hovedstyre. Dette vil være en viktig forutsetning for
evnen til å nå målene i denne planen.
Som Idrettslag skal vi jobbe for å:
• være den viktigste og beste frivillige organisasjonen i Asker som tilbyr aktiviteter innen barne- og
ungdomsidrett, for både jenter og gutter.
• gi kommunens barn og unge tilbud om organisert idrett tilpasset den enkeltes alder, utvikling og
ambisjoner.
• bidra til et trygt og positivt oppvekstmiljø, med en tydelig sosial profil.
• bidra til at flest mulig skal finne glede, trivsel og utfordringer til å fortsette med idrett og trening inn i
voksen alder.
• gi et tilbud, innenfor tilgjengelige rammer, for alle som ønsker å bli «gode».
• Være en pådriver for anleggsutvikling i Asker.

Visjon
Et helt liv med idrettsglede og resultater!
Visjonen inneholder tre viktige signalord: Et helt liv, Idrettsglede og Resultater.
For oss betyr dette:
 «Et helt liv" sier noe om at man ønsker at medlemmene skal bli værende hele livet, men også at livet bli
«helt» når en er medlem av Asker Skiklubb.
 «Idrettsglede» sier noe om at det er gleden i aktiviteten som skal prege alle ledere, trenere og aktive
utøvere i idrettslaget.
 Ordet «resultater» sikter ikke nødvendigvis på det å vinne, men på å være fokusert, å oppnå noe. Det
trenger ikke være i konkurranse med andre, men en skal utfordre seg selv (og andre) for å nå resultater.

Virksomhetsidé
Asker Skiklubb er et fleridrettslag som gjennom aktiviteter skaper
idrettsglede og utvikler mennesker som forandrer/endrer Asker.

Verdigrunnlag:
Inkluderende, Ivrig, Synlig, Utviklende

Hovedmål:
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:
Organisasjonsutvikling;

Bedre samarbeidet mellom gruppene (Måles
spørreundersøkelse, samt oppmøte på felles møter)

gjennom

årlig

Anleggsutvikling;

Dokumentere behov for Asker skiklubb i hensikt å kunne etablere
flere anlegg.

Aktivitetsutvikling;

Få flere i aktivitet lengre enn. (Måles gjennom idrettsregistreringen
hvert år)

Organisasjonsutvikling
Delmål:

Tiltak

Hvordan/ressurser

Gjennomføre kurset to ganger i
Bedre samarbeidet Gjennomføre
«Klubbens
styrearbeid
i
året - hvert år.
mellom gruppene i
praksis» hvert år for alle Kontakte AIK.
Asker skiklubb.

Når

Ansvar

Etter årsmøte er
gjennomført (men før
sommeren)

Arbeidsstyret (Steinar)

Arbeidsstyre (Margaret)

i HS/grp-styre.

Dette delmålet skal måles
gjennom årlige
spørreundersøkelser og
oppføre på felles møter.

Utvikle «klubbens
rutiner i praksis»
(Klubbhåndbok)

Ferdigstille felles rutinehåndbok - (basert på
verdigrunnlaget).
Sette sammen arbeidsgruppe
bestående av adm + rep. fra
gruppene.
Utvikle/bruke samme type
protokoll i alle grupper
Utsendelse av møtereferater fra
HS til grp
Gjennomgå fullmakter
Forslag «avlevering» mellom
tillitsvalgte
Kommunikasjon . hvem snakker
med hvem?

1. mars 2014

Kurse tillitsvalgte i de
forskjellige styrene

En gang i året

1. oktober

(med kontaktpersoner fra
grp)

Arbeidsstyret
(kursansvarlig)

f.eks Kasserer/økonomi
Web-org
«Klubbens rutiner i praksis»
Skape fortellingen om
Askers skiklubb;



Kortfilm(er) (Manus etc
må en journalist eller

 Steinar (benytte

 Apil 2014 for første

historien om
idrettslaget, de frivillige
og utøvere (topp og
bredde) som utmerket
seg spesielt.

 Svein

 Hvert nummer

 Hovedstyret

 Årlig



Fortellinger om de
frivillige i klubbavisen

 Daglig leder

 Kontinuerlig



Dele ut stipend fra Marit
Hammernes fond til
frivillige



Blomster til respektive til
alle nye som tar verv i
gruppene «Takk for at vi
får låne NN dette året
som frivillig i Asker
skiklubb.» (inn som
rutine i «Klubbens
rutiner i praksis»)

Se til å utvikle
handlingsplaner i hver
gruppe i hht
virksomhets-planen
frem til årsmøtet i 2015

Tas opp på og vedtas årsmøtet
2014

Gjennomføre
spørreundersøkelse
hvert år

Benytte seg av Klubbsjekken fra
AIK

medielinje på vsk)

film – vises på årsmøtet

lignende lage først) som
publiseres på nettsider og
vises ved forskjellige
tilfeller.

Årsmøtet
23. april 2014

Hovedstyret

Januar – februar hvert
år

Daglig leder sender epostliste til AIK

Malen utvikles i samarbeid med
AIK

Anleggsutvikling
Delmål:

Tiltak

Hvordan/ressurser

Når

Ansvar

Dokumentere behov
for Asker skiklubb i
hensikt å kunne
etablere flere anlegg.

Lage et årshjul for
vedlikehold

Gjennomgå de anlegg som ASK
er ansvarlig/eier av

Senest 1. mai 2014

DL (Driftsansvarig)

Lage oversikt over de anleggene
ASK eier/er ansvalig for
Opprette verv for
anleggsansvar i alle
gruppene

Funksjonsbeskrivelse skal stå i
«Klubbens rutiner i praksis»

1. mars 2014

Hovedstyret oppretter.
AS for
funksjonsbeskrivelse

Opprette et felles
anleggsutvalg

Hovedstyret oppretter et
anleggsutvalg. Må vedtas på
årsmøtet (organisasjonsplanen).
Skal utvikle dokumentasjon og
være et rådgivende utvalg/organ
for de anleggsansvarlige i
respektive gruppe, samt HS.
Funksjonsbeskrivelse skal inn i
«Klubbens rutiner i praksis».

23. april (årsmøtet)

Hovedstyret utse (ev
gjennom respektive
gruppe).

Aktivitetsutvikling
Delmål:

Tiltak

Hvordan/ressurser

Når

Ansvar

Få flere i aktivitet
lengre enn. (Måles
gjennom
idrettsregistreringen
hvert år)

Gjennomføre felles trenerog lederforum to ganger i
året

Høst og vår

Første gang våren
2014
før påske 2014

Arbeidsstyret
(kursansvarlig)

Fokus på felles
trenerkompetanse
Utvikle og lage en egen
«kurshelg»
f.eks
skadefore-bygging
HLR
Mental trening

Sende 10 ungdom til
Lederkurs for ungdom

Bruke LFU fra AIK

Oktober i 2014

Arbeidsstyret
(kursansvarlig)

Etablere konseptet
«Ungdommens
aktivitetsutviklingsforum»

Konseptet skal utvikles av
ungdommene selv (LFUtiltak – kan søke midler fra
AIK) Intensjonen er å
overføre kunnskap om
hvordan bli god – fortelles
av klubbens
toppidrettsutøvere til andre
ungdommer

Vinter/vår 2015

2 -3 av deltakerne på LFU
oktober 2014

Fordeling av arbeidsoppgaver mellom hovedlaget og gruppene.
Organisasjon

Ledelse

Trenere

Arrangementer

Anlegg

Aktivitet

Besluttende – få
enhetlighet.
Økonomi.
Markedsføring.
Overgripende
planlegging.

Hovedrammer og
lederutvikling.

Formelle avtaler og
felles regler.

Fellesmøter.
Årsmøter.

Foreta nødvendige
prioriteringer og
melde opp til GIL.
Inngå formelt
samarbeid med
aktuelle partnere.

Få inn nye aktiviteter til
idrettslaget.

Organisasjon

Ledelse

Trenere

Arrangementer

Anlegg

Aktivitet

Utøvende. Detaljplanlegging.

Konkretisering og Rekruttere og
utarbeiding av
utdanne.
planer basert på
hovedlagets planer.
Sørge for
nødvendig
kompetanse blant
tillitsvalgte/laglede
re.

Avslutninger.
Gruppearrangementer,
årsmøter og årlige
medlemsmøter.

Melder inn behov til
hovedlaget. Deltar i
driften.

Har ansvar for
gjennomføring av god
aktivitet.

