
  
 

 

 

 
 

 
Handlingsplan 2015/2016 

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 Bedre samarbeidet mellom gruppene (måles gjennom årlig spørreundersøkelse, samt oppmøte på felles møter). 
2. Anleggsutvikling Dokumentere Asker Skiklubbs behov i hensikt av å kunne etablere flere anlegg. 
3. Aktivitetsutvikling Få flere i aktivitet lengre enn i dag (måles gjennom idrettsregistreringen hvert år). 
 
Organisasjonsutvikling 
Hovedmål Delmål Hvordan Når Ansvarlig 

Utvikle "EN KLUBB" • Styrke fellesskapsfølelsen og 
samarbeide på tvers av gruppene 

• ASK skal ha en ajourført 
kommunikasjonsstrategi 

1. Klubbavisen 
2. Stipend 
3. Marit Hammernes fond 
4. Kommunikasjons-aktiviteter iht 

strategi 

Hele tiden Styret 
Administrasjonen 
Hovedstyret 

Øke medlemsantallet • Øke kvaliteten på tilbudene Samarbeide med gruppene / 
tverrfaglig samarbeid i gruppene 

Hele tiden Styret, gruppene og 
adm. 

Øke kompetansen til alle med 
adm. ansvar i ASK  

• Tilby "klubbens styrearbeid i 
praksis"  

Minne om AIKs kurs og følge opp 
påmeldingen 

Hele året Styret 
Administrasjonen 
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Hovedmål Delmål Hvordan Når Ansvarlig 
 
1. Gruppene skal kunne 

WebOrg og regnskaps-
rutinene 

2. Tilbud til frivillige om 
ulike AIK-kurs mv 

1. Interne kurs 
 
 

2. Eksterne kurs 

Invitere til interne og  
eksterne kurs 

Hele året Styret 
Administrasjonen 

Hjemmesiden skal være ajour 
–hovedsiden og gruppesidene 

• Holde ASKs håndbok ajour. 
• Holde alle dokumentene i 

venstremenyen ajour 
• Holde all kontaktinfo m.v. ajour 
• Presentere klubben på en 

oversiktlig måte 

Følge med på hva som rører seg av 
nyheter som gir endringer m.v. 
være seg fra NIF o.l. eller 
gruppene. 
 
Utvikle pedagogisk oversikt over 
klubben (orgkart og grupper) 

Hele året Styret 
Administrasjonen 

Hjemmesiden skal alltid være 
ajour 

Følge opp gruppenes og ASKs 
hjemmeside med relevant 
informasjon 

1. Følge opp at gruppene er ajour. 
2. Følge opp at ASK er ajour 

Hele året Styret 
Administrasjonen 

Oppfølging administrative 
rutiner 
• Gruppene skal følge 

instrukser gitt ifm 
årsmøtefrister m.v. 

• Gruppene skal holde 
jevnlige styremøter 
og.sende referat til daglig 
leder 

Bedre rutinene i gruppene for  
1. årsmøter 
2. styremøter 
3. referater  
4. handlingsplaner 
5. Styrt må få oversikt over all 

forsikring 

Minne gruppene om å følge opp 
disse rutinene ved alle anledninger 
og i alle fora. 
 
Informere om forsikringer som 
angår gruppene. 

Hele året Styret 
Administrasjonen 
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Hovedmål Delmål Hvordan Når Ansvarlig 
 

 
 
 

Anleggsutvikling 
Årshjul for vedlikehold 
anlegg Føyka 

 
Oppdatere årshjulet 

 
Lage oversikt over anleggene og 
behov for alle anleggene 

 
2015 

 
Administrasjonen  

Vedtak for organiseringen  Opprette nødvendige utvalg Arbeid i utvalgene Før sommeren Styret  

 
Aktivitetsutvikling 
God trenerkompetanse 
 
 
 

Felles tiltak for alle trenerne (faglige 
og sosiale) 
 
 
 
Lederkurs for ungdom 
Etablere konseptet "Ungdommens 
aktivitetsutviklingsforum" 

• Gjennomføre felles trener- og 
lederforum to ganger i året. 

• Invitere til interne samlinger i 
klubben (lage en egen 
kurshelg) 

• Bruke LFU fra AIK 
• Konseptet skal utvikles av 

ungdommene selv (LFU-tiltak 

Hele året Styret 

• Styret skal avholde jevnlige 
møter å sende referatene til 
gruppene m.fl. 

• HS skal avholde 4 møter pr 
år.  Referater som for Styre-
møtene 

• Forsikringer 
 

Politiattester Alle skal levere politiattest i henhold 
til reglene for dette. 

Få informasjon fra gruppene ved 
nyansettelser. 

2 ganger  pr år Administrasjonen 
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Hovedmål Delmål Hvordan Når Ansvarlig 
 

– kan søke midler fra AIK) 
Intensjonen er å overføre 
kunnskap om hvordan bli god 
– fortelles av klubbens 
toppidrettsutøvere til andre 
ungdommer 

 
9. april 2015 – Styret/Hovedstyret 


