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Rekruttering:
Jeg vil foreslå at klubben
oppretter en komitè som
har hovedformål å fremme
rekrutteringen til klubben og da spesielt med fokus på
aldersgruppen ungdom 1319 år. Komitèen bør
utarbeide en plan for
aktiviteter i løpet av et år
(års hjul). Komitèen bør
kunne ha råderett over
eventuelle midler satt av til
dette formålet (dvs.
rekruttering og aktiviteter).
Kommitèen bør bestå av 3-5
personer og rapportere til
styret.
Ungdom er klubbens
framtid, det er på tide å
satse på rekruttering.

Midler til
rekrutteringsarbeid:
Jeg vil foreslå at det settes
av midler til bruk i
rekrutteringsarbeid.
Rekrutteringsarbeidet er
kontinuerlig og jeg vil
foreslå at det settes av
10 000,- kr hvert år i 3 år
framover til bruk på
aktiviteter rettet mot
ungdom i aldersgruppen 1319 år.

Hindervogn:
Jeg vil foreslå at klubben
går til innkjøp av en
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hindervogn for enkelt
transport og oppbevaring av
hindermateriell. En slik
vogn vil koste rundt kr. 77500,En slik vogn vil være
tidsbesparende mtp
utsetting og rydding av
baner. Dvs mindre tid med
stengt hall.

Smartere klubbdugnad:
Jeg vil foreslå at klubben
legger til rette og
markedsfører Smartere
klubbdugnad. Dette finner
man info om på idrett.no
Denne type dugnad kan gi
klubben midler til å
finansiere feks
rekrutteringsarbeid event.
Hindervogn som foreslått
investering.

Saksliste og referater fra
styremøter:
Jeg vil foreslå som et ledd i
en aktiv klubb og legge ut
datoer for styremøter,
saksliste og protokoll.
(Saksdokumenter og
sensitive opplysninger skal
selvsagt ikke
offentliggjøres).
Grunn: Det er viktig å ha en
klubb som er levende og
aktiv. Ved å kunne ha en
mer åpenhet og vise hva
klubben jobber med skapes
også engasjement.
For eksempel så hadde jeg

sett det som svært viktig å
få ut en slik saksliste mtp
at trener Per Bjørnstad ikke
får mer trenertid fra
sommeren. Nå fikk jeg
allikevel svar fra styret om
at dette ikke var endelig,
styret skulle ha et møte
med Per først. Men i slike
saker hvor saksliste blir lagt
ut ville det vært rom for
innspill fra medlemmer FØR
det ble et styrevedtak. For
slike saker er viktig for
medlemmene. Det er
ganske vanlig i flere
klubber å legge ut datoer,
saksliste og protokoll på
hjemmesiden se for
eksempel kretststyremøter i
idrettsforbundet.

