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8. MÅLOPPNÅELSE 
Årsmøtet i 2020 vedtok en strategiplan, som styret har fulgt opp i sitt arbeid. Under følger en 
statusrapport. I tabellen ser du strategiområdene (anlegg, organisasjon, rekruttere og beholde, inkludere) 
og konkrete mål for hvert strategiområde, og til slutt status på alle målene.  
 
Oppsummering:  

Anlegg: 

 

 

Organisasjon: 

 

 

Rekruttere og beholde:  

 

 

Inkludere:  
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 ANLEGG ORGANISASJON REKRUTTERE OG BEHOLDE INKLUDERE 
M

Å
L 

1. Sagene IF deltar aktivt i planleggingen og utformingen 
av nye anlegg på Voldsløkka og i arbeidet med å 
rehabilitere eksisterende anlegg.  

2. Sagene IF videreutvikler klubbhuset og området rundt.  
3. Sagene IF videreutvikler Bjølsenhallen og planlegger 

langsiktig ut fra planene for nye haller i bydelen de 
kommende årene.   

1. Sagene IF har tydelige verdier og regler som er kjent i hele 
org. og som alle jobber med å sette ut i live.  

2. I Sagene IF er det trygd og morsomt å være medlem, og vi er 
enige om hvordan vi oppfører oss. 

3. Sagene IF bygger og utvikler organisasjon sentralt, i 
avdelingene og på lagsnivå.  

4. Sagene IF har egenkapital i henhold til revisors anbefalinger 
for å sikre stabil drift.  

5. I Sagene IF har alle avdelinger en fungerende ledelse, er 
representert i styret, har kontroll på antall medlemmer, og 
følger opp sin økonomi.   

1. Sagene IF har 2020 medl. innen 2020 
2. Sagene IF har 1300 medl. U19 innen 2020.  
3. Sagene IF øker antall jenter med 6 % poeng ila 

perioden (34,9%). 
4. Sagene IF driver systematisk informasjons- og 

rekrutteringsarbeid overfor skoler og foreldre.  

1. Sagene IF gjenspeiler bydelens 
sammensetning 

2. I Sagene IF driver barn og ungdom med 
idrett uavhengig av familiens økonomi.  

3. I Sagene IF driver barn og ungdom med 
idrett uavhengig av kulturbakgrunn 

4. I Sagene IF har ungdom et tilbud som får 
dem til å bli i klubben  

ST
A

TU
S 

1. Utviklingen av Voldsløkka: 

 Gitt innspill til flerbrukshall ferdig i 2025.  

 Sendt inn høringssvar på behovsplanen med alle våre 
ønsker på anleggssiden.  

 Tennisbanene ble rehabilitert, driftsavtale og 
bookingsystem på plass.   

 Gressletta ble rehabilitert på høsten.  
 
2. Klubbhuset og området rundt: 

 En tribune til, ekstra lagerkontainer, nye 
innbytterbenker på plass.  

 2. års befaring viste behov for å følge opp entreprenør 
på mange feil og mangler.  

 Grønt prosjekt finansiert av bydelen har gjort 
uteområdet grønnere og hyggeligere.  

 Mye ny aktivitet i klubbhuset; Etter skoletid, Fotball 
Fritids Ordningen, grønt prosjekt, ungdomsklubb, 
jobbtrening for ungdom, trivselsvakter, utekiosk.    

 
3. Bjølsenhallen:  

 Foliering av vinduer i gang 

 Sikring av håndballmål gjennomført.  

 Nytt beskyttelsesgulv på plass i hallen.  

 Ny kiosksjef på plass og i gang.  

 Nye hallidretter: håndball, judo, dans, turn.  

 Prosess for å gjøre øvre til 3 stk kampidrettsflater er i 
gang.  

1. Verdiarbeid: 

 Sterk klubbkultur. 

 Stort fokus på våre verdier og regler på nett  

 Tydelige på hva slags klubb vi er med nye medl. 

 Alle regler og retningslinjer er publisert. 

 Eget verdi- ombud i styret. 

 Avd. flinke å hanke inn trenere på avveie.  

 Kursing av trenere i første linje i gang.  
 

2.  Fair-play: 

 Klubbkulturen er kjent i organisasjonen.  

 Årets Fairplay klubb i Oslo fotballkrets 

 Fairplay-kort og bannere 

 Verdiombud oppnevnt i styret. 

 Kursing av alle trenere i første linje. 

 HMS- arbeidet fungerer ok 

 Politiattest rutiner på plass 

 Rent idrettslag, Trygg idrett fra Redd barn 

 Førstehjelpskurs og hjertestartere 

 Varslingsrutiner og postkasser.  
 
3. Organisasjonsbygging:  

 Nabolagsklubb og kvalitetsklubb i 2020 

 Digitalisering i admin. har stort fokus. 

 Budsjettarbeidet forbedret og digitalisert.  

 Gjort vedtak om å se på sammenslåing av avdelinger  

 Sykkel sin plass i klubben er nå avklart.  
 

4. Solid egenkapital: 

 Egenkapital og likviditet er forbedret ila 2020. 

 Klubben i Sparemodus. 

 Økt fokus på å få inn eksterne midler.  

 Mer aktiv innkreving av utestående  

 Forbedret budsjettprosessen 

 Fått på plass verktøy for likviditetsstyring  

 Digitalisering av budsjettering og rapportering  
 
5. Stabil drift av alle avdelinger:  

 Flere avd. har fungerende ledelse, rett vei. 

 Alle har styrerep, men ikke alle er aktive. 

 Se på sammenslåing av avdelinger.  

 Økonomistyringen og budsjettarbeidet forbedret. 

 God kontroll på medl. lister, men krevende 

1. 2020 medlemmer innen 2020: 
Mål oppnådd: 2.198 medl. I 2020 
 
2. 1300 medl.  U19 år innen 2020: 
Mål oppnådd: 1.420 medl. U19 i 2020. 

3. Antall jenter økes med 6 % poeng ila perioden: 

 Mål snart oppnådd: 5 %poeng økning fom 2018- 
2020.  

 Startet aktivitet som er etterspurt blant jentene 
(dans, håndball, tennis, turn).  

 Økt fokus på å få fram flere historier og bilder av vår 
aktivitet for jenter i klubbens arenaer på nett.  

 Jentelag i bandy, sterkt fokus og vekst i fotball, 
mixlag i landhockey, satsing i sykkel.  
 

4. Systematisk informasjons- og rekrutteringsarbeid: 

 Strukturert og vellykket med gratis idrettsskoler, AKS- 
prosjektet og allidrett/turn.  

 God rekruttering med om lag 100 nye medlemmer fra 
de nye idrettene håndball, judo og dans.  

 Stjernesommer ble en stor suksess, og førte til svært 
god rekruttering til gratis idrettsskoler og nye 
idretter.  

 Arbeid med våre kanaler på nett er iht mål, planer og 
årshjul.  

1. Gjenspeiler bydelens befolkning 

 Medlemsveksten henger sammen med 
befolkningsvekst i bydelen.  

 Ca 25 % med innvandrerbakgrunn i både 
bydel og klubb. 

 Bydelen har 51% kvinner, klubben har 34%.  

 52% av medl. bor i bydelen.  

 Andelen blir høyere jo yngre medl. er.  
 
2. Alle med uavhengig av økonomi: 

 Et omfattende tilbud med aktivitet som er 
gratis for alle.  

 Lave medlems- og treningsavgifter, tak på 
egenandeler og utstyr til utlån/subsidiert salg.  

 Aktivitetsfondet, støttet av bydelen og Oslo 
idrettskrets, dekker kostnader for familier 
med lav betalingsevne.  

 I ferd med å etablere oss som en god arena 
for jobbtrening for ungdom.  
 

3. Alle med uavhengig av kultur: 

 Henger sammen med pkt. over.  

 Info på mange språk på nett. 

 Mange lavterskeltilbud og følgegrupper til 
aktivitet.  

 Egen inkluderingsansvarlig.  

 Mange ulike idretter som appellerer til ulike 
kulturer.  
 

4. Tilbud til ungdom som gjør at de blir:  

 Jobbtrening for ungdom  

 Etter skoletid og Fotball fritids ordningen 

 Core (fysisk trening) 

 Ungdomsklubb fredager 

 Corona-treninger 

 Jenteprosjektet i fotball 


