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Gresvik IF’s målsettinger 2016 - 2020
Dette er vår visjon og de virkemidlene vi mener skal til for å oppnå visjonen. Disse henger sammen med
målsettingene.

Glede

Samhandel

Klubben
der alle
skal trives

Respekt

Engasjement

Vi skal alle jobbe mot følgende målsettinger:


Gresvik IF er en breddeidrettsklubb der trivsel står i sentrum og som er preget av idrettsglede, respekt for hverandre,
stort engasjement på alle nivå og best mulig samhandel både sportslig og administrativt.



Vi ønsker å legge til rette for at flest mulige barn i nærmiljøene på Gressvik kan tilbys et aktivitetstilbud fra 6 års alderen
og oppover.



Vi skal gi alle som ønsker det et fotball-, håndball og sykkeltilbud som tilfredsstiller deres ambisjoner og ferdigheter.



Vi skal legge til rette for jentefotball og guttehåndball.



Det skal være lov å være god i Gresvik IF og det er et mål at våre spillere blir så gode at de kan forsvare en plass på A-lag
fotball og seniorlag håndball.



Vi skal stille lag på høyeste mulige nivå uten at det går utover bredden.



Resultater skal komme som en konsekvens av utvikling. Den enkelte avdeling skal ha sportsplaner som utdyper dette.



Det skal gjennomføres trener- og spillerutviklingstiltak på alle lag og nivåer.



Administrasjonen skal legge forholdene til rette for at de sportslige aktivitetene og ambisjonene kan oppnås.

Hovedstyrets målsettinger på neste side.
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MÅL 1: Legge forholdene til rette for at de sportslige aktivitetene og ambisjonene i alle avdelinger kan oppnås.
- Bidra til sportslig fremgang på alle nivå



MÅL 2: Styrke foreningens økonomi. Ha stort fokus på økonomi.
- Målet er at alle utestående fordringer blir innbetalt.
- God kontroll på utgiftssiden
- Forbedre budsjetteringsprosessen.



MÅL 3: Utvikle Trondalen og håndballens anlegg.
- Ferdigstille alle påbegynte anleggsprosjekter.
- Skaffe midler til å gjennomføre de øvrige anleggsprosjekter som er foreslått i GIF 2022.



MÅL 4:. Legge til rette og følge opp rekrutteringen av utøvere, trenere, lagledere, dommere og tillitsvalgte.
- Flere medlemmer til foreningen



Mål 5: Forbedre kommunikasjonen med våre medlemmer, trenere, lagledere og tillitsvalgte.
- Vi skal utgi minimum én positiv nyhet på våre nettsider/ Facebook-side pr uke.
- Vi skal sende ut ett nyhetsbrev til alle på mail pr kvartal.

Hovedstyret i Gresvik IF
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