OK Vivill – en attraktiv klubb

Verksamhetsidé: Därför finns vi
Uppdateras vart 10e år
Vi är en förening som välkomnar alla, oavsett om du vill idrotta själv, vara ledare, förälder, hjälpa till
ideellt eller stötta föreningen. OK Vivill är en viktig aktör för samhället och som kommunen och dess
invånare kan känna stolthet över. Verksamheten, med varierande träningsformer, är lättillgänglig och
erbjuder gemenskap och utveckling genom hela livet. Vi fokuserar på att inkludera de unga då
grunden i vår verksamhet är en bred och stabil barn- och ungdomsverksamhet. Vi vill få våra
medlemmar att må bra, utvecklas och vara en del av vår sociala gemenskap och bidra till att
idrottsintresset finns med hela livet. Vi vill att verksamheten ska ge glädje och positiva upplevelser i
alla sammanhang eftersom vi tror att det ger störst idrottslig framgång och välmående.

Värdegrund: Detta står vi för
Uppdateras vart 10e år
Våra värderingar baseras på:
-

att vi erbjuder engagerade ledare med framåtanda
att vara en seriös förening där intressenter känner förtroende för oss
att vi visar respekt och är ödmjuka mot varandra
att vi är goda förebilder i alla lägen
att vi är en förening som man vill förknippas med
att vi vill dela med oss av den glädje vi känner för idrotten
att vi värnar om naturen och värnar om allemansrätten

Vision: Hit är vi på väg
Uppdateras vart 10e år
OK Vivill – en attraktiv klubb där medlemmarna är aktiva och engagerade genom hela livet och
känner stolthet för klubben.

Övergripande mål och strategier: Hit riktas resurser och detta är våra vägval
Uppdateras vart 5e år
-

Vi vill öka intäkterna för att kunna utöka subventioneringen för bl.a. ungdomar, tävlande,
stugunderhåll, löpar- och MTB-bana.
Vi vill få fler personer som kontinuerligt hjälper verksamheten ideellt samt engagerar sig i
klubbens arbete med t.ex. vision, planering inför kommande år.
Vi vill vara mer synliga för klubbens medlemmar och externt.
Vi vill utveckla våra ungdomar så att vi kan nå den första klubbsegern i Pölder Cup.
Vi vill stoltsera med 100 OK Vivillare på Oringen.
Vi vill ha en aktiv ungdomssektion för MTB.
Vi vill fortsätta att erbjuda löpträning varje vecka.
Vi vill erbjuda ett attraktivt spår som används av klubbmedlemmar och kommuninvånare.
Vi vill ha en stuga som är lämplig för föreningens aktiviteter och attraktiv för uthyrning.

OK Vivill, c/o Therese Friberg, Skolgatan 41, 333 32 Smålandsstenar
Bankgiro: 527-2265, org.nr: 828500-4530, www.okvivill.se, info@okvivill.se

Verksamhetsområden, mål, aktiviteter: Områden vi vill utveckla, detta vill vi
göra och detta ska vi göra
Uppdateras varje eller vart annat år
-

-

-

-

-

-

Ökade intäkter
o Öka sponsorintäkter med 10% per år
▪ Sponsorerna ska synas på hemsidan, reklamskyltar och/eller kläder.
▪ Utse en sponsorsansvarig.
o Öka antalet medlemmar med 5% per år.
o 10% ökad intäkt från försäljningsaktiviteter.
o Arrangera en OL-tävling med god vinst under 2020.
Ideella insatser
o Engagera föräldrar till nytillkomna ungdomar så att minst två nya familjer per år
börjar jobba ideellt för klubben.
o Engagera befintliga medlemmar så att minst två personer per år börjar jobba ideellt
för klubben.
Synlighet
o Bli mer aktiva på hemsidan och sociala medier.
▪ Utse någon som är ansvarig för hemsidan.
▪ Utse någon som är ansvarig för sociala medier.
o Arrangera minst en extern tävling per år.
Pölder Cup
o Få minst 20 ungdomar att åka på minst 5 etapptävlingar i Pölder Cup.
o Få in en ny ledare per år samt sätt upp en struktur för att säkra att det finns ledare
för ungdomar i alla åldrar.
o Gör en lista över prioriterade orienteringstävlingar varje år.
o Jobba för att behålla ungdomarna till en högre ålder så att vi har minst 15 aktiva
ungdomar i åldrarna 13 till 18 år.
Oringen
o Fem nya orienterare som springer Oringen varje år.
o Fem nya MTB-O deltagare på Oringen varje år.
o Gör en MTB-O karta med utgångspunkt Vikabo för att locka fler MTB-O cyklister.
Löpning
o Arrangera minst en resa till någon löpartävling per år.

Varken MTB-kommittén eller kommittéerna för spåret och stugan har inkommit med mål och
aktiviteter så de utelämnas från verksamhetsområden, mål och aktiviteter.

