STRATEGI – BEDRE KLUBB
Nr. Mål fra idretten Vil

1

2

3

Bowlingen vil arbeide
for et godt styresett
karakterisert ved
demokrati, åpenhet
og ærlighet

Mål idretten skal!
1.1 Bowlingen skal jobbe systematisk for at alle styrer i bowlingsporten
skal få tilbud om opplæring til å ivareta sin funksjon, og ha mangfoldig
representasjon
1.2 Bowlingen skal bruke gode verktøy og maler for klubbenes styring, og
ta i bruk systemer for oppfølging og klubbutvikling i idrettslag
1.3 Bowlingen skal forsterke samarbeidet mellom krets og klubb for å
utvikle idrettslag

Bowlingen vil at det å
være frivillig skal
oppleves som
et meningsfullt
fellesskap til beste for
en selv, idrettslagets
medlemmer og
lokalsamfunnet

2.1 Bowlingen skal utvikle og implementere effektive løsninger som
forenkler det å være frivillig og drive idrettslag, blant annet gjennom gode
digitale løsninger

Bowlingen vil arbeide
for at idrettslag har
økonomi og
tilstrekkelig
frivillighet til at det
kan tilby medlemmer
og lokalmiljø god
idrettsaktivitet

Hvilke indikatorer viser måloppnåelse/utvikling?

•
•
•
•
•

Statistikk i kompetansetiltak
Alders-, kjønn- og kunnskapssammensetning i styrer
Antall gjennomføringer i «Bedre klubb»
Statistikk på felles samhandlings- og
dokumenthåndteringsløsning (Idrettens Office 365)
Medlemsundersøkelse

•
•
•
•

Statistikk på gjennomførte e-kurs
Omdømmeundersøkelser
Medlemsundersøkelser
Statistikk på felles samhandlings- og
dokumenthåndteringsløsning (Idrettens Office 365løsning)

3.1 Bowlingen skal på alle nivåer forbedre rammebetingelsene, blant annet
fra kommune, fylke og stat

•
•

3.2 Bowlingen skal arbeide for at idrettslagene har en forsvarlig og god
økonomistyring

•
•
•
•

Statistikk på inntekter i krets og klubb fra stiftelser
Statistikk på kretser og klubber som søker om
momskompensasjon
Statistikk på tildelinger fra myndighetene
Statistikk på felles økonomiløsning
Statistikk på kompetansetiltak
Kunnskap om kostnadene ved å spille bowling

2.2 Bowlingen skal anerkjenne og skape stolthet ved å være frivillig
2.3 Bowlingen skal arbeide for kompetanseutvikling hos frivillige og
ansatte, for å skape god kontinuitet i organisasjonen

3.3 Bowlingen skal arbeide for gode rutiner for hvordan de frivillige og
ansatte skal jobbe sammen

HANDLINGSPLAN – BEDRE KLUBB
Mål
Økt kompetanse i klubb og
krets
Bedre økonomiske
rammevilkår i klubber og
kretser
Flere klubber med et godt
styresett
Implementere løsninger
som forenkler hverdagen
for klubber og kretser

Indikator

Aktivitet

Ansvarlig

Tidsfrist

Tilgjengelige e-kurs/gjennomførte
Webinar

Ferdigstille webinar/e-kurs for turneringsledere

FS

Q3/20

Informasjon om kurs som tilbys av idrettskretsen og
finnes i idrettens database tilgjengelig på hjemmesiden
Informasjon på hjemmesiden om hvor det er mulig å søke
ekstern støtte, både offentlig og private stiftelser

HL

Lage en «mal/oppskrift» for søknadsskriving
Utarbeide rutine for hvilken informasjon skal være med
når man sender e-post til klubbene og kretsene

ÅJ
Q3/20
GS/kontoret Q3/20

Samle nødvendig informasjon om hvordan klubber og
kretser kan ta i bruk Office 365 og Teams

Kontoret

Q3/20

Se over tildelte hederstegn og se hvem som bør tildeles
ved neste anledning

FS

Q2/21

Innføre tildelingen ‘Årets trener’, utarbeide kriterier for
tildeling
Konkretisere klubber og kretsers arbeidsoppgaver

FS

Q4/20

FS

Q2/21

Ta initiativ til et krets-Webinar

FS

Q1/21

Spørreundersøkelse til klubber og spillere, samkjøre med
medlemsundersøkelse

GS

Q3/20

Antall klubber og kretser som søker
på og får innvilget støtte

Antall gjennomføringer i
klubbutviklingsverktøyet «Bedre
klubb»
Idrettens fellessystem, følge opp at
klubbene bruker dette
Statistikk i kompetansetiltak
Vedtak av kriterier

Anerkjenne og skape
stolthet ved å være frivillig
Medlemsundersøkelse
Forsterke samarbeidet
mellom krets og klubb
Informasjon om kostnaden
ved å spille bowling og
arrangere turneringer

Kunnskap om kostnadene ved å
spille bowling

ÅJ

Q3/20
Q3/20

