Handlingsplan Svømmeklubben Poseidon
Sist oppdatert: 11.02.2021
Ansvarlig for plan: Leder/Sekretær
Delmål
Svømmeskolen skal ha et årlig overskudd på 30%.
Svømmeskolen skal ha et årlig overskudd på 30%.

Aktivitet / tiltak
Promotere svømmeskolen aktivit i sosiale media
Arrangere svømmekurs i helgene

Ansvarlig
Leder svømmeskolen
Leder svømmeskolen

Forventet ferdig

Svømmeskolen skal ha et årlig overskudd på 30%.

Oppstart svømmekurs på Kjølnes

Leder svømmeskolen

Q3 / 2016

Q3 / 2016

Klubben skal ha et overskudd på minst 150 000 pr. år de neste 3 årene for å Implementere mer dugnad, ta ansvar for NM/UM/LÅMØ, streng Leder/Dugnadskomiteen
skape kapital deretter 50 000
økonomi, Rekruttere flere medlemmer

Q4 2023

Oppsparte midler skal aldri under 500 000 på sparekonto uten å ha en plan Implementere mer dugnad, ta ansvar for NM/UM/LÅMØ, streng Leder/Styret/kasserer
for oppfylling.
økonomi, Rejruttere flere medlemmer

Q 4 2023

Vi skal ha 10 svømmere kvalifisert for individuelle øvelser under UM/jrNM/sr NM.
Vi skal skape toppsvømmere ved å ivareta bredden på B og C partiet.

Vi ønsker 20 nye svømmere på C hvert år
15 svømmere med opprykk mellom C B
10 mellom B og A
5 fra A til Elite pr. år

Oppdatering / kommentar
15.01.2020: Hentet inn fra virksomhetsplanen 2019
15.01.2020: Vi får ikke halltid i helgene til å gjennomføre disse kursene. Punktet bør stå
åpent for å minne oss på å opprettholde vurderingen og gjenta forespørselene til
kommunen
15.01.2020: Med Heistadhallen og Brevikshallen stengte, har vi nå tilgang både i
Kjølnesbadet og Kjølneshallen. Satser på at vi får beholde dette. Punktet lukkes.
Ser ut til at vi skal klare 300 000+ i 2020

Q4 2023

Vi skal ha 80% av svømmere mellom 10 og 16 år kvalifisert til LÅMØ

Q4 2022

Våre trenere og instruktører skal følge Norges Svømmeforbunds
anbefalinger rundt utdanning og skal ivareta svømmernes tekniske så vel
som sosiale utviklingsbehov.
Vi skal sørge for at svømmeskolen har et bra sted å gjennomføres

Q2 2021

Se kommentarer i virskomhetsplan - LK

Q2 2021

Fått plass i nye Kjølnesbadet

Q3 2020

Bestemt av politikerne. Her har vi deltatt aktivt. Bruke ingerid H sin kompetanse

Q4 2020

Gjennomført Se kommentar på dette punktet i virksomhetsplan

Q1 2021
Q2 2021
Q4 2021

Påbegynt i 2020, ferdigstilles i 2021
Kontrakt går ut 01.08.2021. Draft ferdig pr. 17.01.2021
Må økes ved flere medlemmer
Samarbeisdavtale - ikke påbegynt
Slik at vi kan få sterkere stafettlag - spesielt på jentesiden?

Åpne filial Bamle - ny hall? Del av Poseidon?
Vi skal jobbe med at Heistadhallen blir oppbygget
Vi skal ha en organisasjonsmodell der styret er det styrende organ
driftsrelaterte oppgaver skal delegeres til utvalg og vi skal involvere flere
foreldre i drift av klubben.
Vi skal innen høsten 2020 Etablere en ungdomsgruppe med minst 10barn i
aldersgruppen 13-18
Sette opp en plan for å bygge mer bredde mellom 7-10 år
Rulle ut nytt slagord/akkronym og kamperop.
Forlenge kontrakt for hovedtrener
Mer treningstid til partier og svømmeskole i Kjølneshallen
Samarbeide med Skien SK
Stafettlag for Telemark og Vestfold
Inkludere de tilittsvalgte inn i styret
Evaluere om vi skal inngå en avtale innen triathlon

Q4 2021
Q1 2021
Q2 2021

Glen og Merethe ser på dette. Har mange kandidater

Status
Pågående
Passiv

Utført

