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Klubben vår

« En sterk klubb og et godt miljø, hvor vi gjør hverandre 
gode og har det gøy sammen. 

Vi leter etter muligheter der vi kan gjøre en forskjell for 
vår medmennesker, her hjemme og borte. 

Vi søker å forsterke vår profil og omdømme gjennom 
aktiv bruk av Facebook, www og andre sosiale 
arenaer.» 

Pr. 12.12.17: 
82 medlemmer
31 kvinner (37,1%)



Klubbens rullerende 3 års plan

• Overordnet rullerende 3års plan
• Planen revideres/oppdateres etter evaluering av prosjekter og 

fokusområder.  
• Denne er styrende for planlegging og gjennomføring. 

Utgangspunkt for planen:
Tradisjonelle aktiviteter har stort fokus. 
- Parallelt er evaluering av aktivitet/ «tidsriktighet»/

Mål og hensikt viktige momenter for opprettholdelse og videreføring



Årshjul

• Etablerte «Årshjul» for hver av komiteene

• Hva skal skje i hvilken måned ( både interne og eksterne aktiviteter) Planlegging
• Når må planleggingen starte Sikre god gjennomføring
• Informasjon om eksterne kontaktpersoner med kontaktinformasjon Ikke «finne opp hjulet på nytt)
• Hvilke komiteer skal samarbeide om hvilke aktiviteter Sømløst samarbeid
• Overlevering fra årets til neste års komiteledere Viktig for en god start og 

kontinuitet

Målsettingen er å bidra til at komitelederne får en forutsigbar og god start – som resulterer i  en god gjennomføring.
På denne måten sikrer vi at eierskap og forankring hos komitemedlemmene blir god



Form og oppfølging

• Styremøte 1 gang pr måned

• Styremøtekalender for hele året

• Status og erfaringer for gjennomførte aktiviteter
• Status og evt behov for støtte hjelp for kommende måneds aktiviteter

➢ Sømløst samarbeid og sikre tilstrekkelige ressurser



Alle medlemmer skal inkluderes, ha eierskap til klubbens
aktiviteter og oppfordres til samarbeid på tvers

• Peismøter
• 1 peismøte i komiteene
• 1 peismøte på tvers av komiteene

• Oppgaver til peismøtene:
• Innspill til PHF kandidater
• Innspill til Støttepilar kandidat
• Oppfordring til tilbakemeldinger 

Medlemmenes synspunkter og innspill blir lagt til grunn for vurdering av «Go»/ «No Go» for nye aktiviteter



Tenke nytt

• Ikke alltid enkelt – men nødvendig
• Vi innså at vi måtte tenke nytt for å nå ut med budskapet og nå RYLA 

målgruppen 

• Dette ble resultatet: 




