Föreningsutvecklingsdag

Hunnebostrands Tennisklubb
VANN
13maj 2017

Verksamhets idé
Vi ska erbjuda en organiserad tennisträning och aktiviteter för såväl ung som
gammal året runt. Genom ett gemensamt engagemang skapar vi en trivsel så
att föreningen växer och utvecklas såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Värdegrund
Gemenskap
alla samarbetar i klubben
alla är en del av klubben
alla kan göra lite

Glädje
det ska vara kul att vara delaktig i klubben gammal som ung, aktiv som passiv
alla ska vara välkomna
inbjudande klubbmiljö, någon som finns på plats, kaffet kokar

Organiserat
tydliga regler
planerat arbete
hållbar klubb som håller i längden
god kommunikation

Klubbkänsla
alla kan bidra till klubben på något sätt
alla medlemmar ska känna tillhörighet till klubben
alla välkomna

Nytänkande
andra träningsformer, nyutvecklande.
andra former att hålla ihop föreningen
prova på i skolor och förskolor
alltid jobba för att utvecklas
öppna för nya initiativ/öppensinnade

Verksamhets Idé – Därför finns vi till…
Vem riktar sig verksamheten till?
För/åt/till…
Familjer
Alla
Sommargäster
Vad erbjuds och/eller vad ska uppnås?
Vi ska..
Bra utomhusverksamhet
Sommarverksamhet
Lägerverksamhet
Kursverksamhet
Året runt kursverksamhet
Motionstennis
Spontantennis – öppet/tillgänglighet
Interna events
Helgträning
Klubbkänsla/anda
Få grunder för ett livslångt idrottsutövande
Bas i juniorverksamheten
Varför görs detta?
Så att…
Växande förening
För ungdomsidrott/bidra till varierade idrotter i Sotenäs
Aktiv förening/fritid
Kul tillsammans
Föräldrar
Klubbkänsla/anda

Förslag på verksamhets Idé
Vi ska erbjuda en organiserad tennisträning och aktiviteter för såväl ung som gammal året runt. Så
att föreningen växer och utvecklas såväl ekonomiskt som organisatoriskt.
Hunnebostrands tennisklubb erbjuder tennisspel på en bred bas så att alla känner sig välkomna.
Tennisspelare oavsett nivå ska hitta sin plats/grupp för att utveckla sitt spel…
Vi ska växa.
Strukturera vår ungdoms och seniorträning så att alla får plats och den träning som de behöver.
Vi ska tjäna pengar på sommargästerna.
Lägga till: Engagemang och att känna sig välkommen, inkluderande.

Värdegrund – Vad vi står för…
Med en gemensam värdegrund menar man ofta de grundläggande värderingar som organisationen
formulerat och som man beslutat ska gälla. Det handlar alltså inte om att alla värderingar ska vara
lika utan om några kärnvärden som man vill ska utmärka sin organisation.

Berätta för varandra något om…
…vad det var som gjorde att ni valde att engagera er i föreningens verksamhet
Intresset
Något att bidra med
Komma in i samhället
Barn som har intresset
….vilket ert första intryck var
Duktig tränare
Professionellt
Gemenskapen
Utvecklingspotential (Liten verksamhet med möjlighet till utveckling)
…något om varför ni valt att stanna kvar.
Gött gäng som hjälper varandra
Jobba för att föreningen och möjligheterna ska finnas kvar
Tennisshop
Brinner för intresset

Hur vill vi bli omtalade?
Det finns många som är intresserade av vad vi som förening gör och vad vi står för, tex våra ledare,
våra aktiva, föräldrar, kommunen, sponsorer mfl. Vad vill vi att de ska säga om oss?
Familjär och inbjudande - Medlemmar
Fin anläggning – Föräldrar och grannklubbar
Organiserade och nytänkande
Bra service – Spelare
God dialog med grannar
Brett utbud av tennisaktiviteter
Engagerad och samarbetsvillig
Organiserat, professionellt, god gemenskap –
Familj
Fin anläggning, förebild, populär tävling –
Grannklubbar
Gör ett bra jobb, välkomnande, möjlighet att
erbjuda idrott – Invånare i kommunen
Professionellträning, mycket aktiviteter,
hjälpsamma, individanpassade – Sommargäster
Erbjuda tennisutbildning, professionella
aktiviteter – Tennisförbundet
Förebild, utvecklande, initiativtagande,
vägledande – Andra föreningar i kommunen
Andra tankar…
Organiserat, professionellt, god gemenskap, fin anläggning, förebild för andra klubbar ”påhittiga”,
populär tävling, samarbetsvilliga, god service (stränga rack, shop, spelpartners), tydliga kontaktvägar,
bra jobb som förening (bra organiserat, tydliga regler, nått för alla, folk som vet vad de gör),
mångfald, erbjuda olika idrotter i kommunen, seriös träning/kvalitet, andra aktiviteter för barn,
hjälpsamma/kan individanpassa, initiativtagande, vägledande.
Vilka effekter och konsekvenser kan det få för föreningen om vi blir omtalade på det här sättet?
Vi växer
Utvecklas
Långsiktigt hållbar
Öppnar möjligheter tex minitennisbana, spontan idrotter, bollvägg

Poängsättning av viktiga värdeord…
Gemenskap 8p
Glädje 6p
Organiserat 4p
Klubbkänsla 4p
Nytänkande 4p

Värdegrund
Hunnebostrands Tennisklubb

Glädje –
Det ska vara kul att vara delaktig i
klubben gammal som ung, aktiv som
passiv
Alla ska vara välkomna
Inbjudande klubbmiljö, någon som
finns på plats, kaffet kokar
Klubbkänsla –
Att alla kan bidra till klubben på
något sätt
Alla medlemmar ska känna
tillhörighet till klubben
Alla välkomna

Gemenskap –
att alla samarbetar i klubben
att alla är en del av klubben
alla kan göra lite
Organiserat –
Klubben ska ha tydliga regler
Bra planerat arbete
Hållbar klubb som håller i längden
Kommunikation

Nytänkande –
Andra träningsformer,
nyutvecklande.
Andra former att hålla ihop
föreningen
Prova på i skolor och förskolor
Alltid jobba för att utvecklas
Öppna för nya initiativ/öppensinnade

Hur ska vi hålla värdegrunden aktiv och levande?
Värdegrunden behöver spridas – medlemmarna ska veta om den. Sprida via Facebook, mail,
hemsida, anslagstavlor.
Genomsyra verksamheten/handling
Informationsblad, när man börjar i föreningen/fakturor
Övrigt:
Alla kan…
Fair Play

Handlingsplaner
1)

Utvecklingsområde: Prova på

Vad ska vi göra?
Prova på för föräldrar, prova på i skolor, tydliga regler, göra dem enklare och kortare.

Hur ska vi göra?
Dialog med skolor, info till föräldrar

Första steget/När ska det ske?
Vårterminen, definitivt höstterminen

Vilka gör det?
Tränarna, juniorkommittén (Lukas, Carl, Artur)

När är det klart?
Till hösten

Ekonomi:
Gratis, ev tid

2)

Utvecklingsområde: Värdegrunder

Vad ska vi göra?
Upplysa alla medlemmar om klubbens värdegrunder

Hur ska vi göra?
Sätta upp på anslagstavlor, via sociala medier, webmail

Första steget/När ska det ske?
Informera att arbetet startat, informera medlemmar under arbetsgång – skapa delaktighet – bjuda in
medlemmar

Vilka gör det?
Styrelsen

När är det klart?
Innan sommaren

(Utvecklingsområde: Inbjudande klubb)
Vad ska vi göra?
Inbjudande klubb

Hur ska vi göra?
1. Öppna klubbhuset (ev shop)
2. Kaffet är gratis – klubben bjuder
3. Aktuell information på anslagstavlan

Första steget/När ska det ske?
Om möjligt från mitten maj
Träningsschemat
Nycklar

Vilka gör det?
Tränare + 1 förälder Joakim/styrelsen

När är det klart?
Pågående – utvärdera from 15/6
Eventuell ekonomi
Löfbergs sponsring

Info:
Verksamhetsplan
Värdegrund
Information om anläggning och skötsel
Kontaktvägar

P-plats
Profilering/marknadsföring – informationsblad till skolor
Prova på
Stöd och bollplank till tränare – Bredd, kontinuitet,
arbetskompisar
Kommittéer
Ekonomi
Kommunikationskanaler
Föräldramöte
Administrationstjänst 25-50%
Få med ungdomarna – Bjuda in yngsta och äldsta
Unga ambassadörer och tränare
Mötesplatser – öppna upp klubbstugan
Kodlås
Multiskills
Prova på för föräldrarna
Fair Play

Kommittéer/Arbetsgrupper
Anläggningskommitté – Pontus är sammankallande
Juniorkommitté – Förslag att Carl Bredin eller Lukas Lundgren är sammankallande
Sponsoransvarig – Arne Ljungströmmer
Damsektionen – Sofia Maisa är ansvarig
Herrsektionen – Åke Drougge är ansvarig
Kanaldagskommittén – Helena Bredin, Lena Iakovkaia, Eva Hallgren är ansvariga

Fortsatt arbete
Nästa träff 21 juni kl 17.30-21
Tills dess…
Omformulera Verksamhets idén
Omformulera värdegrunden
Vilka påföljder ska vi ha om värdegrunden inte följs?
Fundera kring punkterna i P-platsen och dess relevans
Genomföra handlingsplan 1 & 2

