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«IDRETTSGLEDE FOR ALLE»

Vegårshei Idrettslag (VIL) er en solid organisasjon med god ressurstilgang. Vi har allsidige
og aktive grupper med mange motiverte medlemmer. Vi arbeider for å engasjere våre
medlemmer, vi har gode anlegg og vi har god kompetanse innenfor våre aktivitetsområder.
VIL er en viktig samfunnsaktør knyttet til forhold som påvirker oppvekstmiljø lokalt. VIL
skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet i Vegårshei
kommune.
VIL ønsker å legge til rette for at alle, uansett alder og forutsetninger, skal ha muligheten til å
utøve idrett og fysisk aktivitet ut i fra egne ønsker og forutsetninger.
VIL skal dermed være fremste bidragsyter for å oppnå:

«IDRETT FOR ALLE»

VERDIGRUNNLAG:
Til grunn for verdigrunnlaget ligger Norges idrettsforbunds verdier:
Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet
Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd

VIL sine kjerneverdier skal være:







Engasjement
Bevegelsesglede
Inkludering
Nyskaping
Kvalitet
REN
R(EN)-KONSEPT. Antidoping Norge har et bredt forebyggende arbeid tilpasset ulike
målgrupper. R(en)-konseptet består av skreddersydde opplegg som Rent Idrettslag,
Ren Utøver, Ren Skole og Rent Senter.

Dette er felles verdier som skal ligge til grunn for all aktivitet i laget, enten det er trening,
konkurranser eller organisatorisk arbeid.

VÅRE MÅL:
HOVEDMÅL:
-

VIL skal være et aktivt og veldrevet idrettslag med fokus på medlemmene og idrettslig
utvikling.
VIL skal ha engasjerte og kompetente ledere og trenere i alle deler av organisasjonen.
VIL skal ha en klubbkultur som gjør medlemmene stolte, inkluderende og fornøyde.

1. Samfunn
VIL er en viktig samfunnsbygger, som bidrar til å skape tilhørighet og samhold i bygda og
i kommunen. Engasjement gir sosiale relasjoner, verdiskapning i idrettslaget og samfunnet
for øvrig, men også bedre helse gjennom egen fysisk aktivitet og bidrag til andres.
VIL skal:
- aktivt engasjere flest mulig mennesker i aktivitet og frivillighet.
- holde lav terskel for deltakelse både økonomisk, sosialt og tidseffektivt.
- ha god kommunikasjon med kommunen, VSA (Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter), og
andre lokale aktører, samt aktører som det vil være naturlig å ha kontakt med.

2. Sportslig
VIL skal arbeide for at medlemmene gis mulighet for å utøve sin idrett ut fra sine ønsker
og behov, at medlemmene gis mulighet til videreutvikling og å stimulere til varig interesse
for idrett, samhold og vennskap. VIL skal legge til rette for videre utvikling av utøvere.
VIL skal utdanne trenere og ledere.
VIL skal:
- ha gode trenere og instruktører på alle nivåer.
- tilrettelegge for all idrett; barne- og ungdomsidrett, junioridrett, senioridrett og
mosjonsidrett.
- bidra til at våre utøvere gis de beste rammebetingelser for å utøve sin idrett.
- unngå kollisjon av aktiviteter for barn under 13 år.
3. Anlegg
VIL vil at alle anlegg til enhver tid er i tråd med aktivitetene som er gående, samt
tilrettelegge for aktiviteter som utvikles.
Det skal påsees at disse blir videreutviklet og at der foreligger en langsiktig plan for
utvikling, samt det blir holdt en god standard på anlegg og materiell.
4. VSA
VIL skal være en aktiv eier i VSA, Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter, som holder en del
anlegg for idrettslaget.
Det skal påsees at disse blir videreutviklet og at der foreligger en langsiktig plan for
utvikling og nybygging, samt at det blir holdt en god standard på anlegg og materiell.
I VSA sine anlegg er det en målsetting å ha mye aktivitet for alle grupper.
5. Arrangement
VIL skal drive kontinuerlig arrangementsutvikling.
VIL skal:
- ha arrangementer som er attraktive, konkurransedyktige og gir gode ringvirkninger.
- ha et godt samarbeid med det lokale næringsliv, organisasjoner og kommune.
- ha som mål å ha større arrangement som gir overskudd til hovedlaget.
6. Organisasjon
VIL sitt arbeid skal baseres på frivillighet og demokratiske styringsprinsipper.
VIL skal:
- stimulere og motivere til dugnadsarbeid for gruppene og hovedlaget.
- ta vare på og motivere de tillitsvalgte.
- legge til rette for at flere vil ta på seg verv.
- ha en organisasjon med god kompetanse og høy grad av service.
- sikre godt samarbeid og god intern kommunikasjon.
- tydeliggjøre ansvars- og myndighetsforhold.
- arbeide langsiktig og målrettet.
- ha godt samarbeid og kommunikasjon mellom gruppene.
7. Økonomi
VIL skal ha en god og forsvarlig økonomi.
VIL skal:
- ha en god økonomistyring.
- sikre lojalitet og forståelse for våre økonomiske rutiner.
- kontinuerlig vurdere nytt inntektspotensial.
- opparbeide soliditet for fremtiden.
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