HANDLINGSPLAN 2022-2023
Delmål 1:

ORGANISASJONSUTVIKLING

Bodø Håndballklubb skal være en klubb med tydelig organisering, klar kommunikasjon og sunn økonomi

Milepæl

Arbeidsoperasjon

Tid

Ansvarlig

Organisasjonskart

Utarbeid et organisasjonskart i hht NIF sine normer

Innen 14
dager før
årsmøte (21.
mars)

Hovedstyre

Rolle- og ansvarsbeskrivelser

Kartlegge og beskrive de ulike oppgavene som klubben
trenger å løse.
-Sportslig
-Administrasjon
-Arrangement
-Frivillig

Innen 01.06

Hovedstyret, U-styret og
administrasjon

Årshjul for klubbens
aktiviteter (utvalg, styrer,
sport/arrangementer)

Kartlegge og innhente informasjon og gjøremål i og rundt
klubbens samtlige aktiviteter.

Innen
30.04/Til
enhver tid
oppdatert

Administrasjon/Klubbrådgiver

Klubbhåndbok

Beskriv klubbens organisering og aktiviteter

Innen
01.08/Årlig
oppdatering

Administrasjon/styreleder

Avvik

Sportsplan med en «blå tråd»

Utarbeide en Sportsplan som inkluderer dommerutvikling

Innen
01.08/Årlig
gjennomgang

Sportslig leder

Økonomihåndbok

Utarbeide en økonomihåndbok

Innen 31.05

Hovedstyre

Salgs- og markedsplan

Utarbeide et årshjul og en aktivitetsplan

Innen 30.05

Administrasjon/Salg

Kommunikasjonsstrategi

Utarbeide retningslinjer for ekstern og intern
kommunikasjon

Innen 01.09

Administrasjon

-gjøre klubben tilgjengelig
Sosialt miljø

Lage sosiale sammenkomster for klubbens tillitsvalgte,
ansatte og frivillige

Fortløpende

Hovedstyre/U-styret

70 års jubileum

Etablere en arrangementskomite for jubileums feiring
(09.11.2023)

Innen 31.12

Hovedstyre

Delmål 2:

AKTIVITETSUTVIKLING

Bodø Håndballklubb skal rekruttere og beholde medlemmer gjennom engasjerende aktiviteter, inkludering og synlighet.

Milepæl

Arbeidsoperasjon

Tid

Ansvarlig

Profesjonelle
kamparrangement og
turneringer

Kartlegge og beskrive oppgaver for topp og bredde.

Innen 01.09

Administrasjon

Sosialt miljø

Utarbeide en plan for sosiale aktiviteter for klubbens
medlemmer. Eks klubbkveld, sesongsavsluttning ol

Innen 30.06

U-styret

Rekrutering

Utarbeide en helhetlig og tydelig rekrutteringsplan

Innen 31.05

U-styret

-strategi for å øke antallet barn og unge med minoritets
bakgrunn.
-Tilrettelagt håndball
-Enkelt å bli medlem
Være synlig

-aktivitet i Bodø og andre sentrale plasser rundt om i
regionen.

Kontinuerlig

Administrasjonen

Hospitering

-lag inspirasjonshelger for håndballspillere i region
-For spillere internt i klubben se sportsplan

Kontinuerlig

Sportslig utvalg

Avvik

Delmål 3:

TRENERUTVIKLING

Bodø Håndballklubb skal sørge for å ha kompetente trenere i alle lag
Milepæl

Arbeidsoperasjon

Tid

Ansvarlig

Kursing til alle trenere

Utarbeide en plan for trenerutdanning tilpasset hver
enkelt trener sitt nivå, samt utnevne en trenerveileder

Innen 01.09

Sportslig utvalg

Trenerforum

Utarbeide en plan for trenerforum

Innen 01.09

Sportslig utvalg

Hospitering

Utarbeide en plan for hospitering

Se sportsplan

Sportslig utvalg

Inspirasjon og Motivasjon

-Benytte A-lagsspillere på yngre lag
-Hente inspirasjon utenfra

Fortløpende

Sportslig utvalg og
hovedstyre

Avvik

