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Visjon og verdigrunnlag  

Den 3. mars 2004 hadde hovedstyret invitert til «Visjonsmøte». Møtet ble ledet av daglig 

leder i FRID – Svein Femtehjell – og etter en omstendelig prosess og mange forslag ble det 

enighet om følgende visjon for Gresvik IF:  

 "KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES" 

Enkelt og kanskje noe banalt mente flere, men ved ettertanke er det utrolig mange forhold 

som skal oppfylles dersom «alle skal trives». For å navigere oss mot denne visjonen ble vi 

også enige om dette verdigrunnlaget: 

Glede – Våre utøvere og trenere må føle glede ved sin idrett. Ledere og trenere skal føle gleden ved å bidra til 

noe viktig og at de gjør en viktig jobb på sitt nivå. Utøvere skal føle glede og motivasjon til å drive sin idrett på 

sitt nivå. Å miste gleden ved det vi driver med i fritiden fører fort til at man finner på noe annet å bruke vår 

ekstra energi til. 

  

Respekt – Vi skal ha respekt for de lover og bestemmelser som vi i fellesskap har satt sammen og vedtatt. 

Respekt for våre trenere, lagledere og tillitsvalgte som bruker mye av sin fritid til å gi våre medlemmer et godt 

idrettstilbud. Spillere skal ha respekt for hverandre og for dommeren.  
  

Engasjement – En suksessfaktor for å trives er engasjement. Veldig mange av våre tillitsvalgte bidrar på 

frivillig basis. Klarer vi ikke å holde engasjementet oppe hos disse, blir frafallet stort og uenighet og mistrivsel 

får lettere rotfeste. 

  

Samhandling – For å oppnå visjonen skal foreningen vår ikke bare samhandle på banen, men også i den daglige 

driften av foreningen. Våre ledere, utøvere og tillitsvalgte må snakke sammen og handle etter dette. 

Informasjon må ikke stoppe opp før alle ledd er informert. 

 

 

Hovedstyret Gresvik IF 


