Strategimøte ILV 20.
20. oktober kl 19 på ungdomskulen
Tilstade : Lisbeth Therkildsen, Magne Kvalø, Jan Esben Gjermundseth, Geir Kristiansen, Ole Inge
Hansen, Carina Folland, Ann Alnes, Ann Lisbeth Nilsen, Toivo Nilsen, Kjell Erik Pettersen, Trond
Austnes.
1. Quick fix .
Vi hadde ein seanse der vi gjekk igjennom ting vi kan sette igang med umiddelbart . Dette for å vise
organisasjonen at ting skjer:

Hva
Overordna sportslig
utvalg møte
Egen gruppe som
jobber med
sponsorer på tvers av
lag. Jobber kun for
Valder
Oppdatere og
vedlikeholde
heimeside med
kontaktpersoner
Hjemmeside som er
oppdatert med link til
sosiale media og
motsatt

Hvordan

Hvem

Møtes flere ganger Hovedstyret
ila året
Etablere eget team
fra hver «gren»

Når

Quick fix

Ansv,

Omgående!

X

Ann Lisbeth

2014

X

Toivo

Sende ut mail til
gruppene

Gruppeansvarlige 31.10.2014

X

Trond sender
påminning

Oppdatere eller
sende mail til
webansvarlig
(Trygve Oksnes)

Valgkomiteen /
gruppeledere /
webansvarlig

X

Trond sender
påminning

15.11.2014

Vi diskuterte også viktigheita av å få på plass handballstyret snarast mulig .
12-13 årskullet i handball må vi finne ei løysing på . Kan vi finne ei løysing saman med fotballen slik at
dei fortsatt kan ha handballaktivitet i vinter? Både fotballen og handballen var positive til det. Ann
snakker med Trygve.
2. Risikoar /truslar
Videre såg vi på kva som er dei største risikoane eller truslane våre ;

•Omdømme (underslag, rasisme, uheldige uttalelser i det offentlige rom og lignende )
•Dårlig organisering. Folk blir utbrent. Tidsklemma til foreldra og tillitsvalgte.
• Vi går inn i gamle spor og gløymer å utvikle produkta våre
•Dårlig på kompetanseutvikling.
•Fare for å gå fra fleridrettsklubb til for eksempel fotballklubb . Misser mangfoldet.
Dette er viktige ting å ta med seg. Vi må sørge for å unngå å hamne i slike situasjoner.
3. Neste steg er å kalle inn til møte i det overordna sportslege utvvalget . Der er det naturleg at mange
av dei sportslege tinga vert diskutert.
Kva er det som fungerer bra mellom gruppene, kva fungerer dårleg og korleis komme eit steg videre?
Bygg på handlingsplanen etter framtidskvelden.
Kanskje det viktigaste i denne strategiprosessen er at gruppene blir kjent og snakker saman .
Visjonen vår er å gjere Valderøya til ein bedre plass å bu . Vi treng breidda i aktiviteten og vi må finne ut
korleis vi kan utvikle eit best mulig tilbud saman .
Eit veldig positivt møte med dyktige og engasjerte deltakarar .
Kommentarer til møtereferatet? Send meg ein mail innan onsdag.
MVH
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