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Revisjonsregister handlingsplan 

Rev. nr.: Mnd/År Foreslått av Kommentarer Revidert 

1 12/2016 Styret Handlingsplanen opprettet 29.05.2017 

2 05/2017 Styret Handlingsplan godkjennes.  17.04.2018 

3 04/2018 Styret Handlingsplan 2018 revidert og godkjent 24.01.2019 

4 01/2019 Styret Handlingsplan 2019 revidert og godkjent 21.11.2019 

5 11/2019 Styret Handlingsplan 2020 revidert og godkjent  

Revisjoner merkes med rød tekst i kursiv, det legges til svart/ normaltekst ved neste revisjon. Alle revisjoner legges inn i tabellen over, 

for historikk. Revisjonsregisteret skal ikke slettes.  

Hovedmål 
Innen 2022 er MSK en nyskapende og attraktiv klubb i lokalsamfunnet.  

Delmål  

1. Vi skal utvikle en solid driftsplattform 

Klubben har gode forutsetninger for å utvikle en solid driftsplattform allerede fra oppstarten. En videre sunn vekst og utvikling 

forutsetter at driftsplattformen både sikres og kontinuerlig videreutvikles. Effektivisering og optimalisering av de administrative 

ressurser skal ha et høyt fokus allerede fra oppstart og det etableres tydelige rutinebeskrivelser som skal ivareta dette.     
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Mørkved Sportsklubb 

Handlingsplan 

 

iingsplan 
  

 

Ambisjon 2017-

2022 

Tiltak 2020 Hvordan/ med hvilke ressurser Kostnader Frist Ansvarlig / 

medvirkende 

Årlig levere positivt 

driftsresultat.  

 Stabil økonomiansvarlig.   Michael/ Bjørnar 

Klubben skal sikre 

god rekruttering av 

medlemmer i hvert 

årskull. Et 

foretrukket 

minimum er 15 

spillere, 2 trenere, 1 

ressursperson. 

Utarbeide en 

grundig instruks for 

oppstart av ballek 

og barnehagelag, 

samt også 

resterende lag 

Innstrukse Oppstart av lag skal 

beskrive: 

• Hvordan sikre at alle som deltar 

blir godt ivaretatt av trenere, 

ressurspersoner og lagledere. 

• Hvordan nye medlemmer skal tas 

imot av MSK.  

• Hvordan sikre at 

Medlemsansvarlig får beskjed om 

alle som deltar på aktiviteten.  

•  

Eventuelle 

kostnader for 

tiltak beskrives 

nærmere i 

instruksen, og 

justeres i 

budsjettet. 

24.mai  Steffen/Bjørnar  

Være en attraktiv 

samarbeidspartner 

for næringslivet i 

regionen.  

  • Profilere partnere jevnlig ved å 

være synlige der det er mulig.  

• Dele innlegg av og med partnere 

i sosiale medier..  

 

 Hele 2020 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vi skal utvikle trenere og ledere 

Klubben ønsker å tiltrekke seg trenere og ledere som vil bidra til å utvikle mennesker for livet, og har et sterkt fokus på å verdsette 

denne innsatsen. Vekst og økende medlemsmasse vil presse fram et større behov for flere trenere og ledere.   
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Ambisjon 2017-2022 Tiltak 2020 Hvordan/ med hvilke 

ressurser 

Kostnader Frist Ansvarlig / 

medvirkende 

Være den foretrukne 

fotballklubben på 

Mørkved for ledere og 

trenere.  

• Videreutvikle 

trenerforumet, og 

møtes jevnlig 

• Utdanne trenere 

og ledere 

fortløpende  

NIF/NFF kursvirksomhet 

og evt andre 

15000 2022 BE 

• Være en 

foregangsklubb i 

Nordland som satser 

på unge ledere og 

trenere.  

 

 

 

 

 

•   2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

3. Vi skal utvikle mennesker og spillere 

Klubben vil arbeide med en strukturert og tydelig grunnplattform for en helhetlig spillerutvikling i alle årganger. Klubbens 

fotballfaglig standpunkt baserer seg på NFF’s målsetning om Flest mulig – lengst mulig – best mulig. Vi mener bredde og topp er fullt 

forenelig og vil arbeide for å gi et tilbud til begge disse gruppene.  

 

Klubben ønsker å bidra til et godt miljø til å vokse og leve i som menneske for alle aldersgrupper. For å sikre dette må det skapes og 

utvikles gode holdninger og trygge rammer.  

Ambisjon 2017-2022 Tiltak 2020 Hvordan/ med hvilke 

ressurser 

Kostnader Frist Ansvarlig / 

medvirkende 

Klubben skal fremstå • Videre promotering UGGI/avisoppslag/   Styret/Ressursgruppa 



 

 

 
5 

Mørkved Sportsklubb 

Handlingsplan 

 

iingsplan som en 

foregangsklubb på 

barne- og 

ungdomsfotball i 

Salten.   

 

• FAIR Play sosiale media 

 

Klubben skal være 

anerkjent i Nordland 

for sitt sportslige, 

faglige og sosiale 

utviklingsfokus 

• Videreutvikle en 

ressursplan.  

• Videreutvikle UGGI 

sommercamp som 

en sosial møteplass 

både for voksne og 

barn.  

• Profilering av 

klubben som en 

tydelig verdiskaper 

i nærmiljøet. 

 

Ressursplan skal 

inneholde:  

• Visjon, verdier 

• Klubbens 

menneskesyn 

• Forventninger til 

foreldre, spillere, 

ledere, trenere.  

• Beskrivelse av 

sosiale tiltak.  

• Hvordan klubben 

skal rekruttere 

ressurspersoner. 

• Rollebeskrivelse 

ressursansvarlige og 

ressurspersoner. 

Kostnader for 

tiltak er nærmere 

beskrevet i 

ressursplan. 

Foreløpige 

budsjettestimater 

er lagt inn i årets 

budsjett. 

31.12.2020 Ressursansvarlige/Sigrid 

Venneklubb i Zambia Videreutvikle 

samarbeidet med  

venneklubben i  

Zambia’ 

Doble antallet 

fadderfamilier til 25 

Trenerkurs del 2 

  

 

 

 

31.12.2020 Kathrine 

 

 

4. Vi skal skape begeistring og engasjement 

Klubben ønsker å bygge en tydelig profil og identitet og skape mange fremtidige bankende klubbhjerter. Dette må bygges, tas 
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vare på, deles og dyrkes. Klubben skal skape begeistring og engasjement i lokalmiljøet. Ingen skal være i tvil om at dette er en 

klubb som satser på utvikling for livet.  

Ambisjon 2017-2022 Tiltak 2019 Hvordan/ med hvilke 

ressurser 

Kostnader Frist Ansvarlig / 

medvirkende 

Klubben skal være en 

begeistrende og 

engasjerende aktør i 

lokalsamfunnet. 

• Videreutvikle 

konseptet UGGI 

Sommercamp.  

• Andre 

arrangement 

Defineres i Ressursplan 

 

 Fortløpende 

 

 

 

 

Ressursansvarlige/Sigrid 

Klubben skal fremstå 

med en sprek og 

tydelig profil både 

internt og eksternt.  

• Utvikle en 

profileringsplan.  

• Forbedre digital 

synlighet   

 

Profileringsplan skal 

inneholde:  

• Om planen 

• Målsetning 

• Leverandører 

• Kontaktinformasjon 

• Logo, farger, fonter 

• Plassering logo 

• Tall og initialer 

• Utstyr 

• Grafiske elementer 

• Sponsorer 

• Presentasjoner 

• Brevark, visittkort 

Eventuelle kjøp 

av tjenester er 

lagt inn i årets 

budsjett.  

2020 

 

 

Sigrid/Styret i samråd 

med Seria.  
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Mørkved Sportsklubb 

Handlingsplan 

 

iingsplan 

Mørkved Sportsklubb er 

der for de som vil litt og 

for de som vil mye. 

Vi har rom for alle og 

blikk for den enkelte.” 

 

 

5. Vi skal bidra til utvidelse av banekapasitet på Mørkved 

Klubben skal arbeide aktivt med kommune, idrettskrets, fotballkrets, sponsorer og andre sentrale aktører for å få utvidet 

banekapasitet på Mørkved.  

 

Ambisjon 2017-2022 Tiltak 2019 Hvordan/ med hvilke 

ressurser 

Kostnader Frist Ansvarlig / 

medvirkende 

MSK skal delta aktivt i 

fora hvor utvidelse av 

banekapasitet og 

bygging av ny hall 

drøftes og planene 

framarbeides.  

 

• Fortsette å påvirke  

vedrørende 

planene om 

økning av 

banekapasitet på 

Mørkved der det er 

mulig 

(Media/kommunen 

etc.).  

Tilknytte ressurspersoner 

gjennom å:  

• Kartlegge 

ressurspersoner i 

nettverket vårt.  

• Kontakte sentrale 

ressurser i Bodø 

kommune, 

Nordland 

idrettskrets, 

idrettsrådet og 

Nordland 

fotballkrets. 

 Pågående 2020. Styreleder/ 

styret, Steffen 
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