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Forslag til Årsmøte i Nesodden Idrettsforening 2017
Nesodden IF Basket ønsker at foreningen bør klubbutvikles med hjelp fra Akershus
Idrettskrets.
Organisasjonshjulet brukes som verktøy til å jobbe med klubbens utvikling. Klubbens
medlemmer og styret beskriver klubbens situasjon i dag, og deretter hvordan de ønsker at
klubben skal bli. Deretter jobbes det med virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom
dagens situasjon og ønsket situasjon. Vi mener at NIF har en del å hente på å skape en enda
bedre klubbånd, samarbeid og dialog både mellom gruppene og med NIF.
Ved en klubbutvikling med hjelp fra Akershus Idrettskrets vil dette innebære engasjement
fra alle grupper, det betyr at vi må forplikte oss til å delta for at dette skal bli bra.
Vårt forlag er at dette gjøres om en del av neste års plan.
Vennlig hilsen
Basketgruppa i NIF

Styrets innstilling:
Styret er helt enig i intensjonen i forslaget.
Når det gjelder Akershus idrettskrets sitt opplegg for klubbutvikling, så er omfanget av dette
opplegget ikke kjent nok til at det kan vurderes på nåværende tidspunkt.
Klubben ved Fotballgruppa er i sluttfasen med Fotballforbundets opplegg ”Kvalitetsklubb”
som også er klubbutvikling og kvalitet satt i system.
Hvorvidt disse to klubbutviklingssystemene er supplerende eller ”konkurrerende” er ikke
kjent. Hvis Kvalitetsklubb dekker hensikten i forslaget, så vil det muligens være fornuftig å
videreføre dette konseptet for hele foreningen.
Forslag til vedtak:
Forslaget oversendes det påtroppende hovedstyret uten realitetsbehandling, med den
oppfordring at det nye styret kommer fram med en plan og konsept for klubbutvikling basert
på felles opplegg før sommeren 2017.
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