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Innledning 

Styret i Ski IL Innebandy har gjennom en prosess med klubbutvikling, møter og arbeid 

landet et planverk med forslag om virksomhetsplan.  Planen innehar visjon, verdier, 

virksomhetsidé, hovedmål, samt ambisjoner for Ski IL Innebandy, innen fem inndelte 

virksomhetsområder.  

 

Planverket skal virke som en kollektiv drivkraft hvor alle arbeider i felles retning. Styret 

må få gode og tydelige føringer fra årsmøtet slik at de kan holde riktig fokus og 

prioritere det som er viktigst for klubben og klubbens medlemmer. Årsmøtet skal 

derfor vedta en plan som fungerer godt til å styre det klubben skal gjøre. 

 

Dokumentet skal danne grunnlag for Ski IL Innebandys arbeid, med definerte delmål og 

handlingsplaner. Summen av delmål og handlingsplaner skal gi oss størst mulig 

måloppnåelse av planverkets prioriterte ambisjoner.  

  

Ambisjoner skal justeres årlig. 
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Planarbeid i Ski IL Innebandy 

4 Ski IL Innebandy 

Gjenomgang av 
virksomhetsplanen 

(årsmøte) 

Styret presenterer 
komiteenes mål og 
oppgaver for året. 

Møte for 
oppfølging og 

status oppgaver  

Møte for 
oppfølging og 

status oppgaver  

Møte for 
oppfølging status 

oppgaver  

Evaluering av 
sesongen 

(årsberetning til 
årsmøtet) 

1 – 3 møter 



Overordnet 

Visjon: 

Alle på banen – glede gjennom mestring. 

 

Verdier: 

Inkluderende, Seriøs, Samhold. 

 

Virksomhetsidé: 

Vi skal være en klubb som har et godt innebandytilbud for alle i Follo. 

 

Hovedmål: 

Vi skal være den ledende innebandyklubben i Follo. 
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Overordnet 

Med inkluderende mener vi at: 

• Ski IL Innebandy er en plass for alle. Uansett: 
• Alder 

• Kjønn 

• Ferdighet 

• Funksjonsnivå 

• I Ski IL Innebandy blir alle ivaretatt. 

 

Med seriøs mener vi at: 

• Ski IL Innebandy skal ha riktig kompetanse på rett plass. 

• Trenere får den støtten og kursingen de trenger. 

• Ski IL Innebandy har ambisjoner om fremgang og vekst. 

 
 

Med samhold mener vi at: 

• I Ski IL Innebandy har vi det gøy sammen. 

• I Ski IL Innebandy aksepterer og respekter vi hverandre, både med- og motspillere, trenere, 
dommere og støtteapparat. 

• Ski IL Innebandy er en sosial arena – vi er venner på og utenfor banen. 
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Handlingsplan for ”Aktivitet” 

Ambisjonen: Å ha et fullgodt aktivitetstilbud til alle, uansett alder, kjønn og funksjonsevne. 
 Alle lag/grupper skal ha MINST en kompetent trener med kursing i NBFs trenerstige . 
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Delmål Hvordan Når Hvem Måle  
parameter 

Sjekkpunkt Oppfølging 

Oppretteholde
rekrutteri-
ngskomité 

Finne en måte 
å motivere 
medlemmene 
på. 

Kontinuerlig Styret Aktivitet i 
komiteen 

Årsmøtet Referater fra 
møter/aktivit
et. 

Utforske 
muligheten for 
og på sikt 
opprette el-
innebandylag 

Jobbe med 
forbund og 
kommune 

Før og etter 
hver sesong 

Rekrutterings-
komité 

Antall lag Sesongsvis Årsberetning 
til årsmøtet 
hvert år. 

Rekruttere: 
spillere, 
dommere og 
trenere. 

Legge strategi 
for 
rekruttering. 

Fort-løpende Rekrutteri-
ngskomiteen 

Antall nye 
spillere, 
dommere og 
trenere 

Årsmøtet hvert 
år 

Årlig via 
årsberetning 



Handlingsplan for ”Organisasjon” 

Ambisjonen: Ski IL Innebandy skal være godt organisert, ha gode 
ledere, prosesser og støttesystemer   
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Delmål Hvordan Når Hvem Måle  
parameter 

Sjekkpunkt Oppfølging 

Opprettholde 
komiteer for: 
Rekruttering, 
arrangement, 
økonomi og 
sponsor, 
markedsføring 
og synlighet. 
Fire komiteer 
totalt. 

Finne en måte 
å motivere 
medlemmene 
på. 
 

Kontinuerlig Styret Aktivitet i 
komiteene 

Årsmøtet Referater fra 
møter/aktivte
t i komiteene. 

Ha alle 
grupper 
representert i 
styret 

Rekruttere/mo
tivere. 

Hvert årsmøte Valgkomité og 
styret. 

Representasjon Årsmøtet 
hvert år. 

Årlig via 
valgkomiteen 
sitt arbeid 
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Handlingsplan for ”Økonomi” 

Ambisjonen: Ski IL Innebandy skal ha en sunn og trygg økonomi.  
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Delmål Hvordan Når Hvem Måle  
parameter 

Sjekkpunkt Oppfølging 

Opprettholde 
økonomi- og 
sponsor-komité 

Finne en måte 
å motivere 
medlemmene 
på. 

Kontinuerlig Styret Aktivitet i 
komiteen 

Årsmøtet Referater fra 
møter/aktivit
et i komiteen. 

Lage oversikt 
over diverse 
støtteordninger 
og søke på 
disse 

Enkelte 
støtteordning
er finnes i 
årshjul. Skrive 
søknader. 

Fortløpende Økonomi- og 
sponsor-
komiteen 

Penger mottatt i 
støtte 

Hver 
søknadsfrist 

Årlig til 
årsmøtet via 
årsberetning 

Sponsorer Forhøre seg 
hos diverse 
aktører. 

Fortløpende, 
gjerne mot 
slutten av hver 
sesong. 

Økonomi- og 
sponsor-
komiteen 

Penger mottatt 
via sponsorer 

Før og etter 
hver sesong. 

Årlig til 
årsmøtet via 
årsberetning 
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Handlingsplan for ”Synliggjøring” 

Ambisjonen: Ski IL Innebandy skal være godt synlig ved alle 
arrangementer og tilstelninger med effekter og annet.  
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Delmål Hvordan Når Hvem Måle  
parameter 

Sjekkpunkt Oppfølging 

Oppretteholde 
markedsføring- 
og synlighets-
komité 

Finne en måte 
å motivere 
medlemmene 
på. 

Kontinuerlig Styret Aktivitet i 
komiteen 

Årsmøtet Referater fra 
møter/aktivit
et i komiteen. 

Sørge for at alle 
klubbens 
medlemmer 
har mulighet til 
å kjøpe 
klubbeffekter 

Samarbeid 
med 
Gresshoppa. 
Eventuelt 
finne andre 
aktører. 

I starten av 
hver sesong 

Markedsføring
skomiteen 

Solgte 
klubbeffekter 

Sesongstart Årlig til 
årsmøtet via 
årsberetning 

Vedlikeholde 
hjemmesiden 
og Facebook 

Publisere 
saker, 
dokumenter 
og annet 
materiell 

Fortløpende Markedsføring
skomiteen 

Aktivitet på 
hjemmesiden 
og Facebook 

Månedlig Årlig til 
årsmøtet via 
årsberetning 



Handlingsplan for ”Arrangement” 

Ambisjonen: Arrangere gode hjemmekampopplevelser, minirunde, 
aktivitetsserie og minst ett større arrangement utenfor sesong.  
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Delmål Hvordan Når Hvem Måle  
parameter 

Sjekkpunkt Oppfølging 

Opprettholde 
arrangements-
komité 

Finne en måte å 
motivere 
medlemmene på. 

Kontinuerlig Styret Aktivitet i 
komiteen 

Årsmøtet Referater fra 
møter/aktivit
et i 
komiteen. 

Arrangere 
minirunde 
og/eller 
aktivitetsserie 

Søke om 
minirunde. Følge 
opp at vi blir tildelt 
aktivitetsserie. 

Fortløpende Arrangements-
komiteen 

Antall 
arrangementer 

Årsmøtet 
hvert år 

Årlig via 
årsberetning 

Arrangere 
minst et større 
arrangement 
utenfor sesong 

Forslag: 
Follomesterskap 
eller andre etter 
forslag fra styret. 

Fortløpende Arrangements-
komiteen 

Gjennomføring 
av 
arrangement(er) 

Årsmøtet 
hvert år 

Årlig via 
årsberetning 



Handlingsplan for ”Anlegg” 

Ambisjonen: Få vant og treningstid i Langhushallen.  
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Delmål Hvordan Når Hvem Måle  
parameter 

Sjekkpunkt Oppfølging 

Få tildelt 
halltid 

Påvirke Ski 
Idrettsråd 

Hvert år. Styret Halltid Årlig Fortsette å 
påvirke helt 
til vi er inne 

Bruke den 
tiden vi får 

I verste fall 
rullere på 
hvem som 
bruker den. 

Når vi har fått 
tildelt halltid. 

Styret og 
lagledere 
følger opp 

Utnyttet 
halltid 

Hver trening Rapporte-
ring fra 
lagledere 


