Sak 1 – Visjon, verdier og hovedmål for Nesodden IF Basket
Visjon
Nesodden IF Basket ønsker å ha sin egen visjon. Denne skal være førende for det arbeidet
klubben gjør, og de målene vi ønsker å jobbe mot.
Forslag;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Nesodden Basket – en klubb for alle»
«Alle skal med»
«Mange, glade basketspillere»
«God basket – i godt miljø»
«Nesodden Basket utvikler både mennesker og spillere»
Andre?

Årlig møte kan fremme andre forslag før avstemning. Vi må velge EN. Husk at visjonen skal
stå «øverst på arket» og være klubbens ansikt utad ☺

Verdier
Nesodden IF Basket ønsker å være en åpen og inkluderende klubb. Dette bør gjenspeiles i
våre kjerneverdier. Vi bør ha 3 – 4 kjerneverdier som kan stå seg gjennom MANGE år.
Her er noen forslag;
-

Glede (gjennom mestring)
Fellesskap (gjennom utvikling sammen)
Respekt (gjennom synbare holdninger)
--------Inkluderende
Fordomsfri
Målrettet
Andre?

Årlig møte kan fremme andre forslag før avstemning.
ALLE i Nesodden IF Basket skal ha et forhold til klubbens visjon og verdier!!!

Overordnede mål for perioden 2019 - 2024
Nesodden IF Basket ønsker å jobbe langsiktig for å oppnå et godt og stabilt miljø i
basketgruppa. Klubbens hovedmål er nå oppdatert og justert for kommende 5 års periode.
Det er viktig at medlemmer, trenere og lagledere i gruppen kjenner til, støtter opp om og
bidrar til gjennomføring av klubbens mål.

Innen 2024 skal Nesodden IF Basket
-

være en breddeklubb der alle kan spille basket og føle seg gode
ha 450 medlemmer i klubben
ha forankret Lead4Peace som grunnmuren for klubbens holdninger
ha etablert Basketgøy som klubbens rekrutteringsplattform
ha utviklet gode trenere ved hjelp av EVS
ha en god struktur i styrearbeidet som gjør det lett for nye å overta
ha utviklet minst 5 nye dommere årlig
ha hatt minst 5 medlemmer på trenerkurs hvert år

Forslag til vedtak 26.02.2019
Årlig møte vedtar visjon og kjerneverdier for Nesodden IF Basket.
Årlig møte godkjenner fremlagt forslag til hovedmål, og ber om at styret
utarbeider en virksomhetsplan der aktiviteter og delmål er beskrevet innen
15.juni 2019.
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