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Innledning 

Vestli IL er et fleridrettslag som ble stiftet 19.10.1972 for å gi barn og unge i 

nærmiljøet en sunn og god oppvekst, basert på riktige verdier og i godt samhold. 

Denne virksomhetsplanen inneholder en del med visjon, virksomhetside og 

idrettslagets verdigrunnlag, hovedmål og delmål. Videre inneholder den en konkret 

handlingsplan som inneholder ulike tiltak som prioriter hva som skal gjøres – dvs. 

være styrende for Vestli IL. Denne planen er derfor retningsgivende for hva klubben 

skal vektlegge og være med på å skape en «Rød tråd» for idrettslagets virksomhet 

på alle plan 

 

Visjon 
Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen 
forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. 

 
”Stolt og samlet for Vestli IL” 
 

 
Virksomhetsidè 
Virksomhetsideen forteller oss hva vi tror vil skape et fortrinn for å nå våre mål, hva 
idrettslaget tilbyr og til hvem vi er til for. Den tar utgangspunkt i det vi brenner for og 
det vi mener gjør idrettslaget så unikt at det er verdt å utøver frivillighet der. Kort og 
godt hvorfor mennesker på Vestli skal velge vårt idrettslag. 

 
 Vestli IL skal være synlig på mange arenaer; i skolen, i nærmiljøet, for andre idrettslag og 

kulturorganisasjoner. Vi skal inkludere flere mennesker og idrettsgrener, og være en 

tilrettelegger for samhold, gjennom idrett og lokalt engasjement» 

  

  

Verdigrunnlag 

Følgende hovedverdier skal klargjøre vår identitet, og skape innstilling til handling 

hos alle medlemmer. Det er slik vi mener at vi skal være. 

• Levende: Det betyr å være aktiv, engasjert i og stille opp for idrettslaget. Vi heier 
fra tribunen, vi skaper glede og betyr noe for hverandre. 

• Inkluderende: Det betyr at alle er velkomne. Vi ser, hører og tar vare på 
hverandre. 

• Utviklende: Det betyr at vi er nyskapende, nysgjerrig og søker kompetanse som 
gir ny kunnskap. 
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 Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, 

trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi 

skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver. 
   
 
 

Hovedmål:   
 

 Vestli IL skal legge til rette for flere aktiviteter for innbyggerne i nærmiljøet  

 
 

Delmål: 

Organisasjonsutvikling: Skape en tydelig og enkel ledelse hvor flere kulturer deltar. 

Aktivitets- og arrangementsutvikling: Skape møteplasser og arenaer for et 

mangfold av aktiviteter med idrett i fokus. 

Leder- og trenerutvikling: Skape trenere og ledere som er nærmiljøets forbilder. 
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Ansvars- og rolleavklaringer for idrettslag kan sees i forhold til 
organisasjonshjulet. Org. Hjulet er delt inn i følgende områder: 
 

• Organisasjon 
• Trenere 
• Ledere 
• Aktivitet 
• Arrangementer 
• Anlegg 

 
Tabellen nedenfor viser hovedlagets og gruppenes oppgaver og ansvar sett i forhold 
til hverandre. Denne oppdelingen skal være styrende for planlegging og 
ansvarsfordeling. 
 
Hovedlaget: 
 

Organisasjon Ledelse Trenere Arrangementer Anlegg Aktivitet 

Besluttende – få 
enhetlighet 
 
Økonomi 
 
Markedsføring 
 
Overordnet 
planlegging 
 
Kommunikasjon 

Hovedramme
r og 
lederutvikling 

Formelle 
avtaler og 
felles regler 

Fellesmøter 
Årsmøter 
Fellesarrangementer 

Foreta 
prioriteringer 
og melde til 
Idrettsrådet 
Inngå formelt 
samarbeid 
med aktuelle 
partnere 

Nye 
aktiviteter? 

 
 

 
Vedlegg: «Handlingsplan Vestli IL 2014» 


