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Virksomhetsplan for STIF 

Virksomhetsplanen er det overordnede dokument for all aktivitet i Sandefjord Turn- og 
Idrettsforening. Planen skal være en felles plattform og gi retning for aktivitetene i STIF.  

Virksomhetsplanen gjelder for en periode på fem år. Hovedstyret utarbeider årlig en 
handlingsplan for å realisere målene som er prioritert i virksomhetsplanen. Undergruppene har 
egne sportsplaner, som skal drive og utvikle det sportslige arbeidet innenfor hver idrettsgren. 
Planen revideres hvert 5. år. Første utgave av virksomhetsplanen gjaldt for perioden 2016-
2021. Dette er andre utgave og gjelder perioden 2021-2025. 

STIF skal følge regelverk og retningslinjer fra Norges Idrettsforbund og underliggende 
særforbund. 

 

 

 

Visjon 

STIF skal arbeide for at alle skal inkluderes i en breddeidrettskultur hvor alle bidrar 
helhetlig for en bra idrettsforening. Alle mennesker skal tilstrebes og gis mulighet for å 
utøve idrett fra sine ønsker og behov. Visjonen skal ikke være til hinder for satsning utover 
breddeidrett, men breddeidretten skal aldri nedprioriteres. Visjonen er: 

STIF FOR ALLE - ALLE FOR STIF 

 

 

Verdigrunnlag 

STIF sitt arbeid bygger verdier fra frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd. All 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet. Verdiene skal 
bidra til å sikre at STIF beholder flest mulig lengst mulig. STIF skal tro på doping-frie 
idrettsutøvere, være en ren klubb og arbeide mot doping. STIF skal være en trygg klubb, 
arbeide mot overgrep og krenkende adferd. Forkortelsen STIF omskrevet med verdigrunnlaget i 
denne sammenheng: 

 

  

amhold 

illit 

drettsglede 

ellesskap 
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Hovedmål for STIF 2021-2025 

 Være et idrettslag for alle og være en foretrukket klubb fordi STIF tenker helhetlig, er 
ansvarsbevisste i forhold mennesker, miljø og bærekraft 

 Styrke klubbtilhørighet for medlemmene 

 Styrke fellesskapet mellom idrettsgruppene i klubben 

 Utvikle og utvide idrettstilbudet i klubben 

 Arbeide for 10 % årlig vekst i medlemsmassen 

 Arbeide for tilstrekkelig anleggskapasitet 

 

 

 

 

Suksesskriterier 

 Et aktivt og veldrevet idrettslag  

 Søkelys på medlemmenes idrettslige utvikling  

 En inkluderende klubbkultur med fellesskap og tilhørighet  

 Engasjerte foreldre og frivillige 

 Kompetente ledere og trenere 

 Tydelige og felles verdier, også overfor våre samarbeidspartnere og lokalsamfunnet 

 Fair Play og godt foreldrevett 
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Oppgaver og ansvarsfordeling  

Arbeidet fordeles mellom hovedstyret og gruppestyrene. I oversikten nedenfor vises 
hovedstyrets og gruppestyrenes oppgaver og ansvar sett i forhold til hverandre. Denne 
oppdelingen skal være styrende for all planlegging og ansvarsfordeling. 

 

Hovedstyret 

Organisasjon 
 

Ledelse Trenere Arrangement Anlegg Aktivitet 

Besluttende 
 
Ha overordnet 
ansvar for 
økonomi  
 
Overordnet 
planlegging 
 
Kommunikasjon 
og markeds-
føring i sosiale 
medier/ lokale 
medier for 
virksomheten 

Hoved-
rammer  
 
Leder- 
utvikling 

Formelle 
avtaler og 
felles regler 
 
Arrangere 
trenerforum 

Fellesmøter 
 
Årsmøte 
 
Tilrettelegge 
tiltak for 
bærekraft og 
miljøhensyn i 
all aktivitet 

Foreta 
nødvendige 
prioriteringer 
 
Formelt 
samarbeid 
med aktuelle 
partnere 

Koordinere 

felles 

aktivitet 

 

Få inn nye 

aktiviteter til 

virksomheten 

 

 

 

 

Gruppestyrer 

Organisasjon 
 

Ledelse Trenere Arrangement Anlegg Aktivitet 

Utøvende 
 
Detalj-
planlegging 
 
Økonomisk 
bærekraftig 
 
Kommunika-
sjon i sosiale 
medier og 
lokalavis for 
aktivitet i 
egen gruppe 
 

Konkreti-
sering og 
utarbeiding av 
planer basert 
på hoved-
styrets planer 
 
Sørge for 
nødvendig 
kompetanse 
blant 
tillitsvalgte 

Rekruttering 
og 
utdanning 
 
Idrettslig 
utvikling 
 

Avslutninger 
 
Gruppe-
arrangement 
 
Årlig møte 
Medlems-
møter 
 
Bærekraft og 
miljøhensyn i 
aktivitet 

Melde inn 
behov til 
hovedstyret 
 
Delta i drift 

Ansvar for 
gjennom-
føring av 
god 
sportslig 
aktivitet 
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