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En veiviser som forteller i hvilken retning 
Nærbø IL vil bevege seg de neste to årene.

Et dokument som alle medlemmer har et 
forhold til.

Et enkelt verktøy gruppene kan anvende når  
de skal utarbeide arbeidsplaner.

Synliggjøre hvilke verdier som er sentrale for 
Nærbø IL (skjema 1) og hvilke mål Nærbø IL  
har innen for de fire utviklingsområdene  
i perioden (skjema 2).

SPORTSLIG  - ØKONOMI - ORGANISASJON - NYE LOEN

Utviklingsområdene skal bidra til en videre-
utvikling av våre verdier og visjonen er et 
resultat av valget av sentrale verdier.

FORMÅL

STRUKTUR

VISJON

VERDIER

UTVIKLINGSOMRÅDER



Grunnlaget for handlingsplanen for Nærbø IL  
for perioden 2015-2016 bygger på verdiene:

GLEDE  - SAMSPILL - HOLDNINGER - INNSATS

Disse er beskrevet nærmere i skjema 1.  
Dette er verdier som er viktige og riktige for oss, 
både her og nå, og på langt sikt. ”Mye kan vi være 
uenige om og mange ting er under forandring, 
men akkurat dette står vi urokkelig fast på”.

For Nærbø IL er det valgt ut følgende 
utviklingsområder for perioden 2015-2016:

SPORTSLIG  - ØKONOMI - ORGANISASJON - NYE LOEN 

Skjema 2 inneholder en oversikt over over-
ordnede mål for Nærbø IL innen for de fire 
utviklingsområder. Felles for målene er at de  
i større eller mindre grad alle skal være med  
på å styrke de fire verdiene i verdigrunnlaget  
til Nærbø IL.

Gruppene i Nærbø IL skal fylle ut den grå delen 
på skjema 1 og skjema 2 når de utarbeider den 
årlige arbeidsplan:

Skjema 1: Det konkretiseres hva gruppen  
vil gjøre for å bidra til en videreutvikling av  
Nærbø IL sine verdier. 

Skjema 2: Det konkretiseres hva gruppen  
vil gjøre for å nå ulike mål innen 
utviklingsområdene.  

VERDIER

UTVIKLINGS- 
OMRÅDER

FRA HANDLING  
TIL ARBEID

Stolte Øyeblikk



MÅL 2015: MÅL 2015:

GLEDE SAMSPILL

Skape glede for våre medlemmer 
gjennom aktiviteter.

Med glede når vi felles mål.

Skape glede hos eksterne 
samarbeidspartnere som er 
engasjert i Nærbø IL.

Nærbø IL er et lag – med samspill 
skal vi fremstå som en enhet.

Samspill på tvers av gruppene.

Gjennom samspill gjør vi  
hverandre gode.

Gjennom samspill er vi en  
viktig aktør i nærmiljøet.

VI VIL HA ALLE MED PÅ LAGET

VERDIER:

#ettlag#ettlag



MÅL 2015: MÅL 2015:

HOLDNINGER INNSATS

Holdningshjulet: Fokus på positive 
holdninger i forhold til alle ledd i 
hjulet.

Alle medlemmene i Nærbø IL 
bidrar med sin innsats.

Felles dugnadsinnsats til gavn  
for hele Nærbø IL.

Gode forbilder skapes gjennom 
innsats.

Skjema 1

VI VIL HA ALLE MED PÅ LAGET

Klubben/ 
Nye Loen Deg selv

MedspillereLedere

Publikum Motspillere

Dommere

Stolte Øyeblikk

#ettlag #ettlag



SPORTSLIG ØKONOMI

Alle medlemmer forholder seg  
til holdningshjulet.

Felles sportslige mål på tvers av 
gruppene på ulike alderstrinn.

Videreutvikling av trenere .

Nærbø IL drives med overskudd  
for å skape rom for utvikling.

Forbedre økonomiske ramme-
betingelser gjennom målrettet 
innsats på markedsområdet.

”Setja tæring etter næring”.

MÅL 2015: MÅL 2015:

UTVIKLINGSOMRÅDER:



ORGANISASJON NYE LOEN

Ivareta tillitsvalgte gjennom 
oppfølging og opplæring.

Ta administrative grep for å 
forenkle hverdagen for alle med 
tilknytting til Nærbø IL.

Forbedre kommunikasjonen  
internt og eksternt.

Ta vare på Nye Loen som det 
naturlige samlingsstedet.

Utnytte det kommersielle 
potensialet i Nye Loen.

Gjennom planmessig vedlikehold 
skal en sikre verdiene i anlegget. 

MÅL 2015: MÅL 2015:

Skjema 2

UTVIKLINGSOMRÅDER:

Stolte Øyeblikk



Klubben/ 
Nye Loen Deg selv

MedspillereLedere

Publikum Motspillere

Dommere

Nærbø Idrettslag 
Torlandsveien 10 
4365 Nærbø

Postadresse: 
Torlandsveien 10 
4365 Nærbø

T  51 79 11 50 
www.narboil.no 
post@narboil.no

www.narboil.no


