
Hvorfor eksisterer klubben?

Hvilken type klubb er vi?

For hvem skal klubben være til?

Hva er aller viktigst hos oss?

Felles forståelse av klubben vår…



Virksomhetsplan 
Definerer klubbens identitet, innhold og retning

INNHOLD

Visjon – Det alle i klubben ønsker å skape sammen

Verdigrunnlag – Det viktigste for klubben, klargjør forventninger til adferd

Virksomhetsidé – Det vi har valgt å drive på med og for hvem

Hovedmål – Våre ambisjoner, det klubben skal oppnå

Innsatsområder – Der vi konsentrerer vår innsats for å nå hovedmål

Delmål – Konkrete steg mot hovedmålet

Virkemidler – De viktigste tiltakene vi må arbeide med for å realisere planen



Medlemmenes interesser må legges 
til grunn for virksomhetsplanen

… ikke bare en eller noen få personers ønsker!



Forankring, vedtak og bruk av planen

1. Planen må forankres i medlemmenes interesser. Før planen lages må medlemmene få gi 
sine innspill til hva som blir viktig for klubben. Da vil hele klubben få et eierskap til planen.

2. En arbeidsgruppe utvikler planforslag med utgangspunkt i innspill fra medlemmene. 
Strategiske planer fra overliggende ledd er også et grunnlag for klubbens egen plan.

3. Årsmøtet vedtar virksomhetsplanen.

4. Planen brukes som et aktivt styringsverktøy i klubben
Eksempel på bruk av planen i et idrettslag:
• I kommunikasjon med medlemmer, partnere og interessenter
• Valgkomiteen bruker planen ved rekruttering av nye frivillige
• Planen benyttes som et grunnlag for budsjettprosessen i klubben
• Grupper/grener lager sine handlingsplaner med utgangspunkt i vedtatt virksomhetsplan
• Grupper/grener rapporterer status/resultater/økonomi på tiltak i HP til styret
• Styret bruker planen i styremøter
• Styret rapporterer oppnåelse av planen til medlemmer gjennom styrets årsberetning

5. Planen evalueres i forkant av neste periode



På de neste sidene er eksempler 
på hvordan klubber kan beskrive 

de ulike delene av planen.



”Idrettsglede for alle”

”We shall make people happy!”

”Vi gir drømmene en sjanse”

”Att skapa en bättre vardag åt dom många människorna”



Norges Castingforbund

«Norges Castingforbund organiserer kastesport 
for alle sportsfiskere i Norge, både fluekasting 
og casting, som består av ulike lengde- og 
presisjonsøvelser med stang og snøre. Våre
medlemmer er opptatt av fiske, friluftsliv og 
idrettsglede, og vi retter oss mot alle dem som 
finner glede ved å kaste med stang!»



Vilje

Ansvar

Humør

Samhandling

Slik viser vi vilje:

• Vi …

• Vi …

• Vi …

Slik tar vi ansvar: 

• Vi …

• Vi …

• Vi …

Slik skaper vi humør: 

• Vi …

• Vi …

• Vi …

Slik ser du samhandling hos oss:

• Vi …

• Vi …

• Vi …



Hovedmål norsk padling

«Flere aktive medlemmer i robuste klubber»

Dette ser vi i en robust klubb:
• Et godt miljø der medlemmene trives

• Engasjerte medlemmer som stiller opp for klubben

• Et aktivitetstilbud som er tilpasset medlemmenes ønsker

• God organisering og tydelig ansvarsfordeling

• Tydelige mål og strategi

• Ivaretar de formelle lovpålagte kravene

• God kontinuitet i det de skal gjøre

• God og forsvarlig drift

• God kompetanse 



Innsatsområdene i klubben

Aktivitetstilbud
Anlegg
Arrangement
Trenere
Ledelse
Organisasjon



Delmål og virkemidler

Innsatsområde: Utvikle en god organisasjon

Delmål 
1. Ansette en daglig leder i 100% stilling innen 2022
2. Ny digital plattform for kommunikasjon og hjemmeside – implementeres i 2020
3. Lage en klubbhåndbok med den viktigste informasjon om klubben

Virkemidler
• Avklare roller og hvem som løser hvilke oppgaver i klubben + behov fremover
• Jobbe i henhold til en kommunikasjonsplan
• Samle all nøkkelinformasjon i klubben og legge det på et sted



Handlingsplaner

Tar utgangspunkt i delmål og virkemidler i virksomhetsplanen

Aktivitet Trenere Ledelse Organisasjon Anlegg Arrangement
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Tiltak Ansvar Frist Ressurser Status

Handlingsplan organisasjon

Delmål 
…

Virkemidler
…


