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Hvorfor virksomhetsplan?



Hva avklares i planen ?

Virksomhetsplan

Visjon – Det vi ønsker å strekke oss etter og skape  (drivkraften vår)

Verdigrunnlag – Det som er viktigst for oss og klargjør hvordan vi skal være

Virksomhetsidé – Det vi skal drive på med og for hvem

Hovedmål – Det vi skal oppnå og bli

Innsatsområder – Det vi skal konsentrere arbeidet om for å nå hovedmålet

Delmål – De konkrete stegene vi skal gjøre mot hovedmålet

Virkemidler – De midlene vi skal benytte for å oppnå målene

Handlingsplaner (delplaner på områdene i virksomhetsplanen)

Beskriver de konkrete tiltakene som skal gjøres for hvert delmål, hvem som er 

ansvarlig, når tiltakene skal gjøres og med hvilke ressurser?



Gjennomføring av prosessen

1) Innledende fase – brainstorming! Hvor vil vi være om 10 - 15 år?

–Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss dit?

2) Virksomhetsidé 

–Hvilken type klubb skal vi være? Hvem er vi til for og hvorfor driver vi med 

det vi gjør?

3) Visjonsprosess

–Hva er vår felles drivkraft? Vi finner vår absolutte ledestjerne!

4) Verdidiskusjon

-Hva skal prege vår atferd? Vi finner fram til det som skal prege vår tenkemåte 

og væremåte i klubben

5) Målsettingsdebatt

–Hvilke mål har vi på ulike områder? Vi setter Hovedmål og delmål.

6) Valg av virkemidler

–Hvilke virkemidler/strategier skal føre oss til målet?





Hvorfor skal jeg 

være frivillig når 
det regner?



Fra fri, villig og het til villig 

og het?!



På hvilken måte skal du 
overtale de som ikke er 

her til å bruke mer tid på 
klubben?



Jo, nå skal du høre,
Bodø FK det er...



Hvilken type fortelling hadde du?

Fortalte du hva 
klubben

driver med?

Fortalte du om 
HVORDAN klubben 
driver sin 
virksomhet?



Var det noen som fortalte hvorfor de 
mener det føles godt å være aktiv i 

klubben?



• HVOR FINNES DE GODE FORTELLINGENE??
– Hjemmesiden? FB?

– I avisene?

– På folkemunne?



HISTORIER FRA BHK

• Hvorfor jeg har vært, og fortsatt er, 
dugnadsarbeider for BHK



Den ideelle klubben

• Synlige og forankrede planverk 
(Virksomhetsplan, strategiplan, organisering av 
klubben etc.)

• Synlige og forankrede verdier(gjennomført 
verdiprosess)

• God organisasjonsstruktur med tydelige 
rollebeskrivelser og mandater

• Mange  engasjerte, som kommer inn på rett 
plass

• Kontinuitet  i styrearbeid

• God personalpolitikk
 Kontrakter

 Medarbeidersamtaler

 Arbeidsgiveransvar

• Godt og bredt aktivitetstilbud

• Bredde og topp

• Mål

Kommunikasjon internt (grupperinger internt, 

hjemmeside, info MEDLEMMER et.)

Trygg økonomistyring







Hvorfor blir folk i 

KLUBBEN? Hva 

kan vi gjøre for 

at de skal bli 

lengre?

http://1x.com/photo/random/


Forskning sier ...

1.Visjon, verdier og virksomhetsplan

2. Kobling til nærmiljøet

3. Mulighet til involvering - ansvar

4. En bevissthet om hvordan indre motivasjon skapes

5. Personlig vekst

6. Iblant skal en kun ha det morsomt! 



Organisasjonsraketten     

• Visjonen er organisasjonens absolutte 
drømmemål. Visjonen beskriver en fremtidig 
optimal tilstand der alt har gått som 
planlagt. 

• Verdigrunnlaget forteller noe om hvordan 
levereglene i organisasjonen skal være, 
mens 

• Virksomhetsideen forteller omverden og oss 
selv hva organisasjonen i all hovedsak skal 
arbeide med, men fremst hvilken idé en 
mener gir et fortrinn til å nå idrettslagets 
mål.





• Hver enkelt tenker 
tilbake på en stor 
opplevelse, en 
suksess eller noe 
annet som skapte 
glød og energi

• Presenter for
hverandre to og to



•Tenk hvis det var 
fremtiden!!??



•Hva er dere takknemlige for at BODØ 
FK har skapt i 2030?



BODØ FK- Suksesshistorier

• Lag avisforsider/ overskrifter som forteller om det fantastiske 
som har skjedd med BODØ FK på denne tiden i 2030!

• - Det kan være samfunnsansvar, anlegg, rekruttering, miljø osv



BODØ FK- Suksesshistorier



BODØ FK- Suksesshistorier



BODØ FK- Suksesshistorier



Ha alt dette i bakhodet, ta det med videre og tenk på hva 
som kan være virksomhetsideen til BODØ FK.



Utvikling av en 
virksomhetsplan 
hvor de sentrale 

delene kan 
fortelles på 30 sek!



Vår virksomhetside! 
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OPPGAVE:

Formuler en virksomhetside for vår klubb!

Vi setter oss i grupper og jobber fram forslag til virksomhetsidé

Bruk stikkordene på neste foil som hjelp!



Tenk på: 

*Våre mål

*Hva er våre mål og ambisjoner?

*Hvordan skal vi komme dit?

*Vårt kjennetegn

*Hva skal vi holde på med? 

*Hvilken opplevelse skal medlemmene sitte igjen med?

*Våre omgivelser

*Hvilken rolle skal vi spille i lokalsamfunnet?

*Våre medlemmer

*Hvem er vi til for?

*Våre konkurrenter

*Hvorfor trengs vi?



Syretest på forslag til 
virksomhetsidé

*Gir deres virksomhetsidé et 
fortrinn? 

*Beskriver den hva som gjør 
deres klubb så unik at det er 
verdt å utøve frivillighet eller 
jobbe der?

*Angir den hvorfor medlemmene 
skal velge akkurat denne 
klubben fremfor noen andre? 
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• Gjerdrum IL

• Vestli IL

• Bærum stupeklubb

• Lambertseter 

Svømmeklubb

Virksomhetsideer
• Med samhold og stolthet skal vi 

tilrettelegge idrettsaktiviteter for alle 

i Gjerdrum!

• Vestli IL må være synlig på mange 

arenaer; skolen, nærmiljøet, andre 

idrettslag og kulturorganisasjoner. Vi 

må inkludere flere mennesker og 

idrettsgrener. Vestli IL er en 

tilrettelegger av samhold, gjennom 

idrett og lokalt engasjement.

• Bærum stupeklubb skaper individuell 

mestring og idrettsglede i et 

inkluderende felleskap.

• Vi utvikler svømmere i trygge, 

morsomme og motiverende 
omgivelser



VIRKSOMHETSIDÉ: (Forslag)



VIRKSOMHETSIDÉ: (Forslag)



Virksomhetsideen til BODØ FK

• I lufta og på bakken løfter vi flyentusiasmen i et trygt 
fellesskap  

• I et trygt fellesskap løfter vi flyentusiasmen på bakken 
og i lufta


