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VIRKSOMHETSPLAN FOR STIF 

Hovedforeningens styre vedtok i 2015 at vi ønsket å starte en klubbutvikling. I august ble det holdt et 
møte med god og bred deltakelse. Vi har arbeidet oss gjennom prosessen, fra overordnede vyer til en 
konkret virksomhetsplan og handlingsplan. I dette arbeidet har særlig arbeidet med sportsplaner for 
de ulike grener vært sentralt, og mange har bidratt. 

 

VISJON 

STIF FOR ALLE-ALLE FOR STIF.  

 

VERDIGRUNNLAG 

SAMHOLD, TILLIT, IDRETTSGLEDE, FELLESSKAP 

-Vi ønsker å beholde flest mulig lengst mulig.  

 

HOVEDMÅL FOR STIF 2016 -2020 

Målet vårt er å etterleve vår visjon og våre verdier på best mulig måte; ved  klubbtilhørighet, 
frivillighet, gode holdninger, samarbeid på tvers av idrettsgrener, fellesskap og sunn økonomi. Vi har 
en ambisjon om å bli et idrettslag for alle  - ved godt arbeid og utvidelser i gruppene, gjennom å 
utvide våre nedslagsfelt med flere grener. Vi ønsker en 10% vekst i medlemsmassen årlig. Dette måles 
i antall medlemmer i forhold til idrettsregistreringen, med basis i 2015. 

 

SUKSESSKRITERIER 

Suksesskriteriene beskriver en optimal tilstand. En tilstand som gjør at organisasjonen har de beste 
forutsetninger til å nå sin visjon og sitt hovedmål: 

• Et aktivt og veldrevet idrettslag med fokus på medlemmene og idrettslig utvikling med 
en klubbkultur som gjør medlemmene stolte, inkluderende og fornøyde. 

• Engasjerte foreldre og kompetente ledere og trenere i alle deler av organisasjonen 
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ORGANISASJONSPLAN 

 

 

ANSVARSDELING HOVEDFORENINGEN - GRUPPENE 

 

 

 

 

 

ÅRSMØTE STIF

Valgkomité Hovedstyret:
Styreleder

Nestleder/økonomi
Gruppeledere

Barneidrett

Leder

Ski Orientering

Styreleder
Styremedlemmer
Tillegsfunksjoner

Trenere

Håndball

Styreleder 
Styremedlemmer
Tilleggsfunksjoner

Lag
Lagledere og 

tilleggsfunksjoner, trenere og 
evt. hjelpetrenere

Turn

Styreleder
Styremedlemmer
Tilleggsfunksjoner

Trenere

Friidrett

Styreleder
Styremedlemmer
Tilleggsfunksjoner

Trenere

Prosjektleder

Basketball

Styreleder
Styremedlemmer
Tilleggsfunksjoner

Lag
Lagledere og 

tilleggsfunksjoner, 
Trenere og evt. 
hjelpetrenere

Volleyball

Styreleder
Styremedlemmer
Tilleggsfunksjoner

Lag
Lagledere og 

tilleggsfunksjoner, Trenere 
og evt. hjelpetrenere

Daglig leder og adm

Valgt revisor

 
Delmålsområder for STIF sees i 
forhold til relasjonshjulet: 
 

• Organisasjon 
• Trenere 
• Ledere 
• Aktivitet 
• Arrangementer 
• Anlegg 
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OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING 

I arbeidet med virksomhetsplanen har det vært noen satsningsområder som har utmerket seg: 

Arbeidet fordeles mellom hovedforeningen og gruppene. I oversikten nedenfor vises 
hovedforeningens og gruppenes oppgaver og ansvar sett i forhold til hverandre. Denne oppdelingen 
skal være styrende for planlegging og ansvarsfordeling. 

Hovedforeningen 

Organisasjon Ledelse Trenere Arrangement Anlegg Aktivitet 

Besluttende. Få 
enhetlig 
økonomi, 
markedsføring, 
overordnet 
planlegging 

Hovedrammer 
og leder-
utvikling. 

 

Formelle 
avtaler og 
felles regler 

 

Fellesmøter 

Årsmøter 

Foreta 
nødvendige 
prioriteringer. 
Formelt 
samarbeid med 
aktuelle 
partnere 

Få inn nye 
aktiviteter til 
klubben 

 

Gruppene  

Organisasjon Ledelse Trenere Arrangement Anlegg Aktivitet 

Utøvende. 
Detaljplanlegging 

Konkretisering og 
utarbeiding av planer 
basert på 
hovedforeningens 
planer. Sørge for 
nødvendig 
kompetanse blant 
tillitsvalgte/lagledere 

Rekruttere 
og utdanne 

Avslutninger, 
gruppearrangement 
og årsmøter, 
medlemsmøter 

Melde inn 
behovet til 
hoved-
foreningen. 
Delta i 
driften 

Har ansvar for 
gjennomføring 
av god 
aktivitet 

 

VEDTATTE UTVIKLINGSOMRÅDER/GRUNNLAG FOR HANDLINGSPLAN 

DET SPORTSLIGE Behov for konkrete planer som favner alle våre grupper og nivå, for å sikre 
jevn kvalitet og at alle blir ivaretatt.  Sportsplaner for alle idretter. Mål: En 
felles forståelse, plattform og retningslinjer for de sportslige vurderinger som 
gjøres i STIF. Ut fra alder og type idrett. Kompetente og motiverte trenere på 
alle nivå. 

ANLEGG Hvordan ta tilbake fellesskap og klubbfølelse etter år med treningsarenaer 
spredt rundt i byen? Anleggskapasitet nok. 

KOMMUNIKASJON Internt og eksternt. Hvordan bli bedre? 

ADMINISTRASJON Hvordan kan vi bedre sørge for at frivilligheten i størst mulig grad vies 
idretten og ikke tunge, administrative oppgaver? 

VEKST Hvordan oppnå mål om vekst? 
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Vi skal være en helstøpt klubb med tydelig og felles verdier, også overfor våre samarbeidspartnere og 
lokalsamfunnet.  Regler for foreldrevett samt  Fair Play er en del av STIF, og skal respekteres. Vi 
forholder oss også lojalt til det regelverk og de retningslinjer som til enhver tid pålegges fra Norges 
Idrettsforbund og underliggende særforbund. 

Det er utarbeidet sportsplaner for gruppene. Disse, og evaluering av handlingsplanen, gjøres hvert år. 
Gammelt og nytt styre kommer sammen i felles styreseminar etter årsmøte for å gjennomgå planen 
og jobbe med å forankre den i hele idrettslaget. I tillegg vil dette alltid være tema på 
representantskapsmøtene hvor alle grupper er representert. 

 

 

 


