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Aktivitet
Basistrening på tvers av idrettene 

basert på årskull

Forbedre ressursbruk, 

forebygge skader, økt 

motivasjon, sosialt for alle, 

felles tilhørighet i SIL

1
Kvalitet på øvelser/utstyr/lokaliteter/trenere - Det er mye ressurser i 

kretsen som kan hjelpe til på dette området
Leder av SU Neste møte Opprettet

S AMHOLD                                

I NKLUDERING                              

L IVSGLEDE
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HANDLINGSPLAN Sandnessjøen Idrettslag
Hovedmål: Gjennom kvalitetsøkning øke medlemsmassen og minske  frafallet innen 2018

Delmål: Anlegg - Organisasjon - Aktivitet

felles tilhørighet i SIL

Aktivitet Diamantfesten skal utvikles Nå et større marked 1 Festkomite arbeid Dag Tollaksen Neste møte Opprettet

Aktivitet

Forbedre tilbudet for utøvere 

med lyst og potensiale/lyst til å 

utvikle seg

Skape motivasjon blant 

utøvere / Kvalitet
2

Skape lokale og regionale talentsamlinger / NB! Også her fokusere på 

samarbeid på tvers av idrettene / Kamper med "topplag"

Styreleder og sportslig 

ansvarlig i alle 

undergrupper

(Utøvere med på alle kretsuttak 

innen alle særidretter)
Opprettet

Aktivitet Stor aktivitetsdag hvert år
Markering av alle aktiviteter 

i SIL / Rekruttering av nye
2 På bakgrunn av 21.09.14 - blir vi enige om et fast arr. hvert år / Notat 100-års komite Etter 21.09.14 Opprettet

Skape variasjon for utøverne - Styreleder og sportslig 

Aktivitet
Skape nye stevner/arrangement i 

særidrettene

Skape variasjon for utøverne - 

skape engasjement og 

motivasjon 

3 Turn, svømming, friidrett, trimutvalg

Styreleder og sportslig 

ansvarlig i alle 

undergrupper

Opprettet

Aktivitet Reetablere Helgelandsmessa
God inntektskilde / Styrke 

forholdet til næringslivet
3 Ligger på saksliste til Arbeidsutvalget til høst 2014 Henrik Andersen ref.saksliste Opprettet

Aktivitet

Oppstart av arbeid/kartlegging 

for integrering av alle grupper i 

samfunnet

Ivareta vår verdiprofil / 

Omdømmebygging
1

Snakke med AK ang kartlegging av f.eks funskjonshemmede i 

kommunen og behovet for tilrettelegging av aktivitetstilbud i 

kommunen / Kontakte flyktningekonsulent AK / Kontakte Torben 

Simonsen i NIF

Henrik Andersen 03.05.2014 Opprettet

Anlegg Bygge ut innendørs spilleflate

Forbedre kapasitet for 

dagens aktiviteter / Skape 

arena for nye aktiviteter

1 Prosjektgruppe er i arbeid. Ken Tollaksen
Fortløpende 

arbeid
Opprettet
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Organisasjon
Samarbeid med kommune og 

idrettsrådet

Forbedre kommunikasjon, 

skape et tettere samarbeid 

fortløpende gjennom hele 
1

Ta kontakt med IR. Være mer aktive i samarbeid med IR, mot AK. / 

Situasjonen i kommunen burde spilles inn på formannskapsmøter og 

kommunestyremøter 1-2 gng pr år - dette burde IR sørge for. Notat 
Henrik Andersen OpprettetOrganisasjon

idrettsrådet fortløpende gjennom hele 

året

1
kommunestyremøter 1-2 gng pr år - dette burde IR sørge for. Notat 

pkt: Kommunens drifting av idrettsanlegg

Henrik Andersen Opprettet

Organisasjon
Forbedre kommunikasjon og 

samarbeid med næringslivet

Gjensidig nytte av hverandre 

og felles forståelse av 

tilbudet SIL har.

1

Invitere NL til informasjonsmøte med SIL, gjøre dette til en årlig sak. / 

Notat: Kan vi tilby NL noe mer enn vi gjør i dag? Aktivitetsdag, 

teambuilding etc..

Henrik Andersen Neste HS-møte Opprettet

Organisasjon Kursing av styremedlemmer Øke styrekompetansen

Kartlegge hvilke kurs som tilbys av kretsen. Tore Strand kretsen, og 

Anette Nybø. /  Kartlegge behovet i organisasjonen, og deretter lage 

en plan for hva som skal gjennomføres. Dette skal være et arbeid som 

gjøres i etterkant av årsmøte hvert år. Få på plass idrettskonsulent i 

Alstahaug Kommune

Henrik Andersen Neste HS-møte Opprettet

Alstahaug Kommune

Organisasjon
Samarbeid mellom alle styrene i 

organisasjonen

Forståelse for hverandre / 

Tilhørighet og fellesskap

Alle styrene felles møte 2 ganger i året. Det ene møtet gjennomføres 

etter årsmøte hvert år,- på dette møtet skal vedtektene leses gjennom. 

Fastsette møtedatoer

Henrik Andersen Neste HS-møte Opprettet

Organisasjon
Kommunikasjon om SIL ut til 

lokalsamfunnet

Rekruttering, informasjon og 

goodwill

Fokusere videre på arbeidet med å forbedre dette. Henviser til arbeidet 

med: Kommunikasjon skoler, nettside, avisspalte 
Styreledere i alle grupper

Fortløpende 

arbeid
Opprettet

Organisasjon
Informasjon ut til alle hvor SIL`s 

verdier blir formidlet
Forankring av verdiene

Foreldremøter / Trenermøter / Spillermøter / Facebook / Nettsider / 

Mail / Avisreportasje
Styreledere i alle grupper

Fortløpende 

arbeid
Opprettet

Organisasjon Opprette svømmeklubb Skape nye aktivitetstilbud Forberede og gjøre alt klart, til formalisering på årsmøte 2015 Prosjektgruppe 10.01.2015 OpprettetOrganisasjon Opprette svømmeklubb Skape nye aktivitetstilbud Forberede og gjøre alt klart, til formalisering på årsmøte 2015 Prosjektgruppe 10.01.2015 Opprettet

Organisasjon Skolering av trenere Bedre kvalitet 1

Kartlegge behovet for kurs i alle gruppene. Legge en plan for 

gjennomføring av kurs. Vi bør fokusere på at vi fortrinnsvis bare skal 

ha trenere som har gått trenerkurs.

Styreledere i alle grupper
Fortløpende 

arbeid
Opprettet


