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Sak 1: Handlingsplan 2019 – 2023
Tar for seg de prioriterte innsatsområdene for hovedstyret som de fire undergruppene retter sine
handlingsplaner etter. Her har styret og gruppene fastsatt hovedmål, definerte delmål og satt opp
tiltak for å nå målene.
Handlingsplanen er arbeidsverktøyet for å drive Eidsvold IF best mulig for å nå de fastsatte
hovedmålene.

Styret

Sportslig
Hovedmål
• Bli blant de 10 største og beste klubbene i Romerike i seniorfotball (nr. 14 i 2018)
• Øke antall aktive i barn og ungdomstrinnene med 30%
• Øke antall jenter i fotballen og antall gutter i håndballen
Delmål
• Jobbe etter en rød sportslig tråd
• Utvikle og utdanne trenerne
• Ha gode sportslige og sosiale tilbud
• Tilbud innenfor mange idretter og aktiviteter
Pluss-sider:
• A-laget vant de fleste høstkampene og er i en positiv flyt. Har beholdt grunnstammen,
samtidig som man har fått noen solide forsterkninger
• Fotballgruppa har en ny sportslig organisering
• Fotballgruppa lanserer ny Sportsplan og knyttet A-lag tettere på ungdom og yngres
• Håndballen har hatt vekst over flere år og med tilveksten i Sørbygda er det ingen grunn til å
tro at denne trenden snur
3

Innmeldte saker 2019– Eidsvold Idrætsforening
•
•
•

Med nye grep er det stor sannsynlighet for at fotballen klarer det samme
Samarbeid på tvers av gruppene, slik at man kombinere aktiviteter
God tilgang til anlegg

Utfordringer
• Ny organisering og sportslig plan må bli en del av kulturen til fotballgruppa. Denne endres
ikke over natten
• Personavhengighet i fotballgruppa, da det er noen få nøkkelpersoner som drar lasset
• Øke antall aktive trenere med utdanning utover grunnutdanning.
• Redusere frafallet i aldersgruppen 15-19 år
Tiltak
• Gjennomføre og kvalitetsikre ny sportslig organisering og Sportsplan i fotballgruppa
• Markedsføre aktivitetene til klubben på skoler og andre flater hvor barn og ungdom ferdes
• Videre utvikle sportslige og sosiale tilbud
• Tilrettelegge for trenerutdanning/kurs
• Rekruttere ungdom til tillitsverv

Bygg og Anlegg
Hovedmål
• Utvikle og modernisere Eidsvoll Stadion og anleggene våre
Delmål
• Ferdigstille salen, slik at den er moderne og funksjonell
• Utvide garasje til å få plass til traktor og annet utstyr som i dag står ute og ruster
• Lage miljø område, med sitteplasser foran klubbhuset
• Oppruste minnestein for etablering av fotballen i vårt område
• Ta ansvar for granulatproblematikken
• Pusse opp/vedlikeholde garderober, gang og kjellerstua på klubbhuset
• Få opp sikkerhetsnett mot klubbhuset
• Jobbe videre for å få toalett ved den nye inngangen og innlagt vann til kiosken
Pluss-sider:
• Salen på Eidsvoll stadion er modernisert med nytt gulv og maling av vegger.
• Kontoret er pusset opp med nytt gulv, malte vegger og tak. Nytt moderne styrebord, stoler
og tv til å vise presentasjoner er på plass
• God trådløs dekning
• Kjøkken pusset opp
• Nedgang garderober inkl. trapp er modernisert
• Elektroniske dører gir en sikker og effektiv hverdag
• Avtale med M-16 sikrer bygg
• Vaktmester som alltid stiller opp og gjør en flott jobb for klubben
• Leder for Bygg og anlegg er på plass med klare instrukser
• Banemann på Eidsvoll stadion som har masse kompetanse og energi.
Utfordringer
• Stort etterslep og manglende plan for utvikling av stadion
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•
•
•
•

Ingen midler til videre utvikling i 2019 da alt er brukt til å vedlikeholde gulet i salen
Etterslep av vedlikehold på bygg og anlegg krever langsiktige investeringer
For få muskler i fotballgruppa, har gitt stor slitasje på få personer
Påvirkning av tiltak for bedring i Råholthallen er krevende, selv om vi har et godt samarbeid
med idrettskonsulenten

Tiltak
• Søke støtte for vedlikehold
• Få medlemmenes støtte til å ta opp lån for å ivareta etterslepet (Årsmøtesak)
• Forankre ny organisering av Bygg og anlegg (flere løfter sammen, et sted å henvende seg)

Økonomi, Lover og etikk
Hovedmål
• Ha en trygg og sunn økonomi med penger på bok
• Bli en sentral samarbeidspartner for næringslivet i vårt lokalmiljø
Delmål
• Øke sponsor inntektene i 2019
• Øke andelen innbetalte kontingenter fra medlemmene
• Redusere kostnader
• Øke antall medlemmer til 1000
Pluss-sider:
• Økt arbeidskapasitet til å jobbe med og profesjonalisere sponsor arbeidet og følge opp
ubetalte kontingenter, ved ansettelsen av Daglig leder fotball
• To nye hovedsponsorer er på vei inn (en signert en annen muntlig bekreftet)
• God dugnadskultur
Utfordringer
• Manglende innbetalinger fra medlemmene
• Lave sponsorinntekter
• Etterslep av vedlikehold på bygg og anlegg krever investeringer
Tiltak
•
•
•
•
•

Profesjonalisere sponsorarbeidet
Endre betalingskulturen internt
Lage en plan for vedlikehold, slik at man slipper overraskelser
Aktiv medlemsrekrutering
Verve flere til å støtte EIF med sin grasrotandel

Klubbutvikling / Organisering
Hovedmål
• Bidra til et trygt, godt og inspirerende idrettsmiljø i vårt nærområde
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•

Bli den største klubben i Eidsvoll med over 1000 medlemmer

Delmål
• Tilby et aktivitetstilbud til alle
• Øke til 850 medlemmer i 2019
Pluss-sider:
• Har et godt samarbeid med Akershus Idrettskrets rundt klubbutvikling
• Gode sportslige planer i undergruppene
• Godt samarbeid mellom gruppene
• Dyktige tillitsvalget med stor kontinuitet i alle grupper
• Sørbygda er et område i vekst
• Hoppgruppa startet opp med aktivitet igjen i 2017
Utfordringer
• De nye EIF visjonene og verdiene har ikke satt seg enda
• Fotballens nye sportsplan har ikke satt seg
• Mange aktivitetstilbud «konkurrerer» med våre
Tiltak
• Lage samarbeidsarenaer sammen med næringslivet
• Satse på ungdommen
• Måle månedlig vekst i alle grupper og lage ekstra tiltak ved avvik
• Plassere ut visjon og verdigrunnlaget til klubben på alle arenaer med bannere og flagg
• Få flere tillitsvalgte i fotballgruppa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag/Beslutning:
Styret ber om godkjennelse av handlingsplanen 2019 - 2023
Styret i EIF
12.03.19
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Sak 2: Betalt medlemskontingent
Fritak medlemskontingent for Æresmedlemmer

Styret ønsker fritak av medlemskontingent for øresmedlemmer

Refundert medlemskontingent for styrerepresentanter, trenere og
oppmenn

Styret ønsker at følgende tillitsverv skal få fritak: Styre representanter, gruppestyre
representanter, trenerer og oppmenn

Forslag/Beslutning:
Styret ber om godkjennelse av disse to forslagene

Styret i EIF
12.03.19
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Sak 3: Videre utviklingen av bygg og anlegg på Eidsvoll stadion
Bakgrunn:
Styret ønsker å fortsette med moderniseringen og videre utviklingen av anlegget vårt på
Eidsvoll stadion. Det er en rekke tiltak som styret har avdekket i samarbeid med Leder av
Bygg og Anlegg. Midlene rekker ikke til og styret ønsker derfor medlemmenes godkjenning
til å ta opp et rammelån inntil 750 000kr. Alternativt blir det ingen flere oppgraderinger i
2019.
o Legge hvite takplater i salen, samt moderne lyssetning (inkl. kontor)
o Anskaffe nye møbler i sal og på kontor
o Legge ny terrasse/miljø område fra salen til kontoret
o Utvide garasjen, slik at traktor og annen redskap som i dag står ute kommer
under tak
o Modernisere garderober, gang og kjellerstua
o Midler til generelt vedlikehold
Ingen saker blir godkjent av Styret uten at et tilbud og kostnadsestimat er utarbeidet og
kvalitetsikret. Styret vil søke en kombinasjon av sponsing/søknad om støtte, benytte,
kombinere dugnad/ frivillig arbeid og bruk av fagfolk der det er nødvendig for å ferdigstille
planene

Salen: Planen er å legge hvite ferdigmalte plater i taket og oppgradere med moderne lyssetting med dimmere

Forslag/Beslutning:
•

Årsmøtet gir styret mandat til å fortsette moderniseringen av bygg og anlegg på
Eidsvoll stadion som hovedstyret er ansvarlig for i 2019 ved å gi Styret handlingsrom
til å kunne ta opp et rammelån på inntil 750 000kr i 2019

Styret i EIF
12.03.19
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