Vedlegg 1 - Hovedplan – årsplan
Planer neste 5 år
Ny regional turn-/basishall.
Interkommunalt samarbeid inkludert samarbeidsavtaler med foreninger på Haugalandet.
Tilby/utvikle nye treningstilbud.
Utvikle et målrettet tilbud til skoler og barnehager i liten skala.
Etablere årlige nasjonale arrangement i regi av foreningen.
Tilpasse organisasjonen til en fremtidig organisasjon.
Jobbe målrettet mot bedre folkehelse.

Planer neste 2 år
Sikre drift og vedlikehold av eksisterende anlegg.
Øke trenernes kunnskap om hensiktsmessig trening.
Etablere oppvisningstropper, barn, ungdom og voksne.
Rekruttere, utvikle og lære opp trenere også med tanke på økt aktivitet
Sikre god overgang fra gammel til ny hall.
Opprettholde tilnærmet drift på andre arenaer i byggeperioden for ny hall.
Ha fokus på å opprettholde god kvalitet på treningen i den kommende perioden.
Utarbeide/iverksette plan for lagring av utstyr i byggeperioden.
Utvide styret med en representant i aldersgruppen 16-26 år.
Innføre årlige temakvelder med fokus på kropp for gymnaster og foresatte.
Rent Idrettslag – tiltak i sertifiseringsperioden:
•
•
•

Alle klubbens medlemmer fra 15 år og oppover skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren
Utøver. Dette er et læringsprogram for utøvere og ledere på alle nivå i norsk idrett. Ren
Utøver gir informasjon
Publisere informasjon på nettsider/sosiale medier.
Henge opp Rent IL-informasjon i våre lokaler.

Handlingsplaner
Sikre rekruttering, utvikle og lære opp trenere også med tanke på økt aktivitet.
Effektivisering av daglig drift.
Arrangere åpen dag eller et annet felles «arrangement» i løpet av hvert semester for barn og voksne.
Mål for økning medlemstall:
•
•

Barn: 1000 medlemmer (2021: 854)
Voksne, aktive medlemmer: 300 (2021: 224)

Hovedplan/årshjul for kommende aktiviteter utarbeides i god tid før oppstart av nytt semester.
•

årsmøte dato

•

styremøter for året

•

alle planlagte konkurranser og oppvisninger

•

alle planlagte kurser og opplæringsaktiviteter

•

delplaner alle aktiviteter

Etablere årlig informasjonsmøte for konkurransepartiene i forhold til Sunn Idrett.

Årlige faste oppgaver
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen april
Gjennomføre årsmøtet i henhold til Turnforeningens lover
Rapportere endringer av post og e- postadresser
Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen
Søke kommunale midler, sjekk med kommunen om søknadsfrister
Søke kommunen om treningstider, sjekk kommunen om søknadsfrister
Gjennomføre minst en «informasjons-/motivasjonssamling» med trenerne pr semester.

