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Gresvik IF’s målsettinger 2020 - 2024
Dette er vår visjon og de virkemidlene vi mener skal til for å oppnå visjonen. Disse henger sammen med de
oppdaterte målsettingene som ble vedtatt på hovedstyremøte 18.12.2019.

Glede

Samhandel

Klubben
der alle
skal trives

Respekt

Engasjement

Vi skal alle jobbe mot følgende målsettinger:
Mål 1: Gresvik IF er en breddeklubb der trivsel står i sentrum og som er preget av glede, respekt og engasjement
på alle nivåer.
Mål 2: GIF ønsker å legge til rette for at flest mulige barn i skolekretsene Slevik, Rød og Hurrød tilbys et
aktivitetstilbud fra 5 års alder.
Mål 3: GIF skal gi alle som ønsker det tilbud innenfor de idrettene som GIF til enhver tid har definert som aktive.
Tilbudene skal tilfredsstille den enkeltes ambisjon og ferdighetsnivå.
Mål 4: GIF skal tilby et likeverdig tilbud for jenter og gutter innenfor alle aktivitetsområder.
Mål 5: Det skal være lov å være god i GIF. Det er en klar målsetting at GIF skal bidra til at hver enkelt utøver kan
utvikle sine ferdigheter maksimalt.
Mål 6: Resultater kommer som en konsekvens av trening / utvikling. Alle sportsavdelinger skal ha gode sport/utviklingsplaner som underbygger denne målsettingen.
Mål 7: Det skal jevnlig gjennomføres trener, leder og spillerutviklingstiltak for alle, uansett nivå.
Mål 8: Administrasjonen skal legge forholdene til rette slik at de sportslige aktivitetene og ambisjonene kan nås.
Hovedstyrets målsettinger på neste side.
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Hovedstyrets målsettinger 2020 - 2024
Mål 1: Legge forholdene til rette for at de sportslige aktivitetene og ambisjonene i alle avdelinger oppnås. - Bidra til
sportslig fremgang på alle nivåer. For barneidretten skal det tilrettelegges for at alle skal oppleve tilhørighet til, og
mestring i GIF.
Mål 2: Styrke foreningens økonomi, gjennom sunn og bærekraftig drift. Søke å forbedre budsjettprosessen gjennom
enda bedre involvering og eierskap fra alle sportsavdelingene.
Mål 3: Utvikle Trondalen med målsetting om at alle sportsavdelinger i størst mulig grad skal ha daglige treninger og /
eller konkurranser på gode arenaer. Skaffe midler til å utvikle anlegg i tråd med foreningens til enhver tid gjeldende
ambisjoner.
Mål 4: Legge til rette for, og følge opp rekruttering av utøvere, trenere, lagledere, dommere og tillitsvalgte.
Spesielt fokus på å rekruttere ungdom til disse viktige oppgavene.
Mål 5: Forbedre kommunikasjonen med våre medlemmer, trenere, lagledere, tillitsvalgte og lokalsamfunnet. Sosiale
medier skal benyttes aktivt og kontinuerlig for å formidle små og store nyheter.

Hovedstyret i Gresvik IF
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