Handlingsplan og resultat for Flint Tønsberg Håndball AL

Hovedområde
Inntektsbringende
tiltak

Delområde

Mål/ målsetning

Sponsorinntekter

Økte
sponsorinntekter
med 15 %

Arrangement og
publikum

Arrangere Flint
Tønsberg Cup
Konsolidere
publikumstall på Akamper

Dugnader

Ny modell med
frivillig dugnad i
kombinasjon med
økt treningsavgift
legges fram for
årsmøtet. Klubben
arrangerer dugnad
for de som ønsker
denne inntjeningen.
Kalendersalg før jul
gjennomføres på alle
lag.

2020

Hva skal gjøres og hvordan
gjennomføres
Reforhandle denne sesongens
avtaler, samt forhandle med
nye. Sette opp lister med
aktuelle sponsorer
Flint Tønsberg Cup er godkjent
av NHF og arrangeres etter
vanlig plan.
Nedsette eget arrangementsutvalg med ansvar for
planlegging, markedsføring og
gjennomføring av A-kamper.
Frivillig sdugnad.no for
medlemmer som ønsker det.

Når

Ansvar

Løpende

Markedskoordinator og
markedsutvalg

4.9.-6.9.

Cupleder

Gjennom
sesongen

SU-leder

Vår-høst

Ungdomsutvalget

Kalendersalg før jul
gjennomføres for alle lag.

November

Ungdomsutvalget

Resultat

Økonomi

Styring

Kontroll med
inntekter og
kostnader. Ajour
med betalinger

EK-Utvikling

EK + 20 %

Budsjettering

Budsjett og
handlingsplan skal
ha sammenheng

HovedDelområde
område
Organisasjon Organisering med
roller og ansvar

Styret

Mål/ målsetning
Videreutvikle en
organisering med
tydelige roller og
ansvar

Ledelse og daglig
drift

Ytterligere
profesjonalisere
ledelsesstruktur i
klubben.

Styrearbeid

Utvikle tydelige
arbeidsrammer for
styret og sportslig
leder.
Ha full oversikt over
klubbens økonomi
og drift.

Månedlig rapportering.
Gjennomgang med styret.
Sjekklister vedrørende
betaling av skatt, aga, moms
og andre betalinger
Fortsatt sterkt fokus på
utgiftskontroll
Budsjett og handlingsplan er
utformet i en helhet og følges
tett opp av styret gjennom
året.

Før styremøtet Økonomi(andre
ansvarlig
mandag i
mnd)
30.06.
31.12.
I styremøter

Styret

Hva skal gjøres og hvordan
gjennomføres
Gjennomgår dagens
organisasjon og organisering.
Vurdere og beslutte nye
løsninger – spesielt med tanke
på aktuelt opprykk til elite.
Styret vurderer muligheten for
å engasjere en daglig leder
som ivaretar daglig drift og
markedsoppgaver i samarbeid
med sportslig leder.
Oppdatere klubbhåndboka og
utvikle organisasjonsplanen
ytterligere.

Når

Ansvar

Mars/april

Styret

April-mai

Styret

Mai november

Styreleder

Månedlig rapportering og
gjennomgang i styret.

Månedlig

Styret/
Økonomiansvarlig

Resultat

Sport

Trenere og
støtteapparat

Spillerne også
utenfor håndball

Hovedområde
Arena

Delområde
Publikumsfasiliteter

Serveringsareal

Øke trenernes
kompetanse og
støtteapparatets
kapasitet

Våre spillere er gode
forbilder for de
unge. A-lags spillere
er fadder til hvert
sitt lag og deltar på
noen treninger
Mål/ målsetning
Tønsberg idrettshall
skal være en
attraktiv og hyggelig
arena for tilskuere
Tilskuere får kjøpt
sunne alternativer

Sender trenere på kurs i regi
av NHF Region Sør.
Jevnlige trenerforum med
hovedtrener og sportslig
leder. Samarbeid med Wang
Tønsberg og Nøtterøy
Håndball Elite om trener- og
spillerutvikling.
Dommerkontakt og
dommerutvikler videreføres.
Sikre at håndballens og
klubbens verdier er tema i
spillergruppa

Kursplan

Sportslig leder/
hovedtrener

Gjennom
sesongen
Gjennom
sesongen

Sportslig leder/
hovedtrener

Hva skal gjøres og hvordan
gjennomføres
Utvikle arenakonseptet
innenfor de rammene en eldre
arena gir, inkludert
sponsortreff.
Kiosken skal tilby frukt og
grønt i tillegg til ordinære
kioskvarer

Når

Ansvar

Gjennom
sesongen

Arrangementsutvalget

Gjennom
sesongen

Arrangementsutvalget og
kioskgruppa
aldersbestemte
lag

To
trenerforum
pr halvår.
Gjennom
sesongen

Resultat

