
Handlingsplan for Kongsvinger IL Friidrett 2017 

Tiltak Ansvar 
Kompetanseutvikling  
Styret skal kontinuerlig jobbe med å øke kompetansen innen ledelse og 
organisasjonsarbeid. 

• Styremedlemmer og medlemmer i ulike utvalg skal tilbys og gjennomføre 
kurs og opplæring (KlubbAdmin, SportsAdmin, FriRes) 

• Det arbeides videre med visjon og målsetting for KIL Friidrett 

• Oppfriskingskurs i kunkurransereglement for utøvere, trenere, 
funksjonærer og dommere, 19. april 2017 

Styret 
 
 
 
 
 
 
Carl Jan og Håkon 

Rekruttering 
Styret skal spesifikt arbeide med rekruttering både av medlemmer og av 
funksjonærer/dommere 

• Det legges opp en strategi for å rekruttere aktive medlemmer 

• Det legges opp en strategi for å rekruttere frivillige medarbeidere 

• Det legges opp en strategi for å rekruttere og utdanne dommere 

• Utarbeide en presentasjonsbrosjyre samt invitasjon til trening m.m. 

Styret 
 
 
 
 
 
Anders 

Organisasjonsplan/klubbhåndbok videreutvikles 
Det arbeides videre med å utvikle klare arbeidsbeskrivelser for de ulike 
aktivitetsområdene 

• Revisjon av Klubbhåndboka 

• Arrangementsutvalg  

• Sportsutvalg 

Styret 

Sport 
Utøverne skal tilbys trening, oppfølging og veiledning på trening og i 
konkurranser 

• Det jobbes med å skaffe flere trenere (egen trener10-12 år) 

• Det avholdes trenermøter 3 til 4 ganger i året  

• Trenerne skal gis tilbud om kurs 

• Det arrangeres 5 seriestevner og 2 premiestevner 

• Vi legger til rette for deltakelse på andre stevner 

• Utarbeide rutiner for påmelding til stevner 

• Vi deltar i arrangementet av TINE-stafetten og Kongslekene 

Sportsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 

Skansesletta Idrettspark/Gjemselund 

• Sekretariatet må rengjøres før sesongstart 

• Dugnad på utstyrsbod før sesongstart 

• Strøm og nett 

• Søke om elektrisk portåpner 

• Rydde kontoret på Gjemselund 

Styremedlem med 
anleggsansvar og 
utstyrsansvar 
 

Hjemmeside/Facebook 
Klubben skal ha en funksjonell hjemmeside/Facebook 

• Hjemmesida oppdateres og videreutvikles, retningslinjer 

• Retningslinjer for FB 

Ansvarlig for webside 
Ansvarlig for Facebook 

Idrettsutstyr 
Vi skal ha hensiktsmessig plassering av utstyret 

• Dugnad stativ/nett diskosring 

• Utstyrslister oppdateres/vedlikeholdes 

• Utstyrsplassering merkes 

• Egen kasse med småmateriell i sekretariatet 

Utstyrsansvarlig 

Økonomi og regnskap  
Klubben skal ha solid økonomikontroll 

• Avtalen med Sparebank 1 Regnskapshuset Kongsvinger vurdres 

• Arbeidet med salg av reklameskilt fortsetter 

• Innskjerping av rutiner for innbetaling av kontingent 

Kasserer/sekretær   
+ reklameansvarlig 
samarbeider med 
regnskapsfirma 



 


