
Strategiplan 2022-2024
Sagene IF



Dagens situasjon

• Organisasjonsplan for Sagene IF 2021
• Del 1: Mål og verdigrunnlag
• Også kalt «filosofi»

• «Filosofien styrer hvilke valg vi gjør og beslutninger vi tar på alle 
nivåer i klubben»

• Strategiplan for Sagene IF 2021-2023
• Består av 6 områder/temaer

• Inkludering
• Kompetanse
• Frivillighet og dugnad
• Ungdomssatsning
• Klubbhåndbok
• Anlegg

• Beskriver hva, men ikke hvordan eller når



Hva er hva

• Visjon

• Misjon

• Mål / Målsetninger

• Tiltak 

• Strategiplan

• Handlingsplan



Visjon: 

Idrettsglede for alle

Misjon: 

Sagene IF skal være et idrettslag som gir alle 
mulighet til å delta i idrettsaktivitet med høy 

kvalitet i et godt miljø.

Verdier:

Inkludering - Sagene IF er et sted der medlemmene skal få mulighet 
til å drive med idrett uavhengig av kjønn, funksjonsevne, bakgrunn, 
alder, etnisitet, legning og økonomi. I klubben skal medlemmene få 
mulighet til å utvikle seg som utøvere, trenere, dommere og ledere

Trygghet - Sagene IF er et trygt og morsomt sted å være medlem, 
der god folkeskikk står i sentrum

Miljø - Sagene IF skal skape et miljø der mange vil være med og 
mange vil delta. Klubben er en aktiv og positiv bidragsyter i 
nærmiljøet i Sagene bydel



Strategiområder

1. Inkludering

2. Kompetanse

3. Frivillighet og dugnad

4. Ungdomssatsning

5. Klubbutvikling

6. Anlegg



Strategiområde 1 – Inkludering

Hovedmål
(Hva ønsker vi å oppnå?)

Aktivitet
(Hvordan skal målet oppnås?)

Tidsaspekt
(Når skal målet oppnås?)

Ansvar Kostnad Status

I Sagene IF har 
ungdommen et tilbud 
som får dem til å bli i 
klubben

Morgengym for utsatte elever

Gatelag

Sagene IF driver 
systematisk 
informasjons- og 
rekrutteringsarbeid 
overfor skoler og 
foreldre

Markedsavdeling - internship student/foreldre 2023 Styret

Følge opp lavterskeltilbudene våre med brosjyrer Juni 2022 Administrasjonen

I Sagene IF driver vi 
først og fremst 
organisert aktivitet for 
alle

Paraidrett

Frisbee

E-sport
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