Nesodden IF organisasjons- og handlingsplan 2018-2019
Organisasjon/ledelse/økonomi (Organisasjonsutvikling)
Overordnet mål:
Nesodden IF skal være en veldreven og effektiv organisasjon
Delmål
1. Utvikle Nesodden IF som organisasjon
a) Å evaluere gjennomførte endringer.
b) Etterprøve at organiseringen er kostnadseffektiv
c) Revidere Håndboken inkl. økonomirutiner
d) Vedlikehold av personalhåndbok og rutiner for HMS
e) Utarbeide varslingsrutiner
f) Lære beste praksis av andre tilsvarende idrettslag.
g) Starte opp arbeid med strategisk plan i samarbeid med gruppene
h) Avholde årlige verdiseminar.

2. Administrasjonen og idrettsforeningens arbeidsoppgaver gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk
og fastsatte frister.

3. God informasjonsflyt
a) Samarbeide på tvers av gruppene
b) Sikre nødvendig innsyn i organisasjonen
c) Aktiv bruk av Facebook
d) Holde nettsiden oppdatert

4. God økonomistyring
a) Gode rutiner for fakturering og purring (inkl. kontingenter og treningsavgifter)
b) God gjennomgang av regnskapstall og budsjetter annenhver måned med særlig fokus der det er
størst risiko for store avvik
c) Sørge for at HS har totaloversikt over økonomien i foreningen
d) Sørge for at gruppene har tilstrekkelige opplysninger om egen økonomi

5. Øke inntektene til Nesodden IF
a) Det skal søkes på aktuelle støtteordninger for aktiviteter til hovedlag og grupper.
b) Øke inntekter på sponsorsalg. 60 % av avtalene skal være treårige.
c) Øke privat utleieandel av NIF-huset
d) Sikre drift av NIF-kiosken som gir stabile inntekter
e) Utarbeide markedsplan for Nesodden IF
6. Nesodden IF skal ha godt omdømme i befolkningen
7. Ivareta og videreutvikle samhandlingen med Nesodden Idrettsråd og Nesodden kommune

Nesodden IF organisasjons- og handlingsplan 2018-2019
Sportslig mål og trenere (Aktivitetsutvikling)
Overordnet mål:
Sikre at Nesodden IF er en idrettsklubb for alle
Delmål
1.

Sikre nødvendig kompetanse hos trenere og lagledere på alle nivåer i Nesodden IF
a. Alle grupper utarbeider planer for skolering av sine trenere i tråd med sine respektive forbund

2.

Øke aktivitetstilbudet i Nesodden IF
a. Legge til rette for en bredde i tilbudet slik at dette favner flest mulig på Nesodden.
b. Sørge for tidlig og tydelig annonsering av våre tilbud og aktiviteter
c. Markedsføre hvorfor være medlem /støttemedlem
d. Tilby et variert tilbud for eksempel ved å opprette egne mosjonsgrupper og å rekruttere nye
mosjonsmedlemmer
e. Jobbe mot inaktive voksne og barn
f. Opprettholde god drift av Idrettskolen og Aktiv på Dagtid

3.

Bidra til et trygt oppvekstmiljø
a. Innhente politiattester før tiltredelse i Nesodden IF
b. Nesodden IF er et rent idrettslag i henhold til inngått avtale med Antidoping Norge.
Trenere, støtteapparat og utøvere over 15 år, skal ha kjennskap til grunnleggende fakta om antidoping
og følge avtalen.
c. Kjøreregler for hva som er akseptabelt i regi av idretten knyttet til rusmidler

Anlegg og baner i prioritert rekkefølge
Overordnet mål:
Sikre at Nesodden IF har god og effektiv arealutnyttelse
Delmål
1. Videreutvikle eksisterende anleggsområder og være en aktiv pådriver til etablering av nye idrettsanlegg
a. Ferdigstille Multisportanlegget
b. Bedre lagringsfasiliteter under tribune og idrettshus
c. Etablere en Petanque-bane i Berger Idrettspark
d. Tribune KGB, Berger Idrettspark V
e. Medvirke for økt trafikksikkerhet i og rundt på Berger Idrettspark V
f. Planlegge og bygge basishall i forlengelsen av NIF-huset ned mot kommunens driftsbygning.
g. Jobbe for nytt sportsanlegg for isaktiviteter ved Berger Idrettspark Ø, vinter
h. Utvide eksisterende lysløyper (Berger-Flaskebekk og Berger-Bjørnemyr) slik at det blir plass til gående
ved siden av løyene
i. Støtte kommunens forslag om å bygge ny hall på Tangen
2.

Vedlikeholde eksisterende bygningsmasse og anlegg
a. Bedre tribuner på Nesoddbanen

3.

Benytte eksisterende bygningsmasse og areal på en effektiv måte i tråd med foreningens behov
a. Forbedre dagens kontor- og møtelokaler

