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Innledning
Høsten 2017 vedtok styret å starte en klubbutviklingsprosess. Klubbveileder fra Oslo
Idrettskrets har bistått Tøyen Sportsklubb i arbeidet med å utforme en virksomhetsplan
for perioden 2018-2022.
Vi startet med et innledende heldagsmøte i januar 2018. Øvelsen ”Drømmeklubben”
gav deltakerne anledning til å heve blikket og beskrive hva de ønsker for klubben i
fremtiden. Neste steg i prosessen var å jobbe med virksomhetsraketten, der de 3 V’ene
er sentrale: Verdigrunnlag, visjon og virksomhetsidè gir oss identitet, bidrar til en felles
kultur, og forståelse av hvorfor vi har et idrettslag og hvem idrettslaget er til for.
I et påfølgende kveldsmøte jobbet vi med organisasjonshjulet der resultatet gav oss et
inntrykk av nå-situasjonen. I lys av dette ble også hovedmål og delmål identifisert og
definert.
Mange av klubbens styre og medlemmer har vært involvert i prosessen. Det ble også
gjennomført gruppearbeid i løpet av Tøyenakademiets reise til Paris.

Visjon «Landets viktigste klubb»
Tøyen Sportsklubb er mye mer enn et idrettslag. TSK har og tar en naturlig plass i
nabolaget. Vårt lokalsamfunn preges av landets høyeste mobilitet, en svært høy andel
familier som lever på små ressurser og med lite plass hjemme. TSK søker å utgjøre en
forskjell i beboernes opplevde livskvalitet, og bidra til at folk blir boende her lenger. Vår
lokale forankring gjør oss i stand til å identifisere lokale utfordringer som vi, gjennom
våre tilbud, søker å bidra til å løse - samt å sette dem på den politiske dagsordenen for
mer varige løsninger. TSK bidrar til å skape et godt bo- og oppvekstmiljø på Tøyen.
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Verdigrunnlag
Annerledes
Vi er en klubb som er nødt til å tenke annerledes for å lykkes. Utfordringene våre på
Tøyen ER annerledes. Som klubb anerkjenner vi disse forskjellene, og etterstreber å
lage gode løsninger som tar høyde for disse, og utformer våre lavterskeltilbud deretter.

Inkluderende
Vi er en raus klubb, som forstår at våre medlemmer har ulike behov. Dette skal
gjenspeiles i alle ledd i organisasjonen, hvor vi bevisst rekrutterer fra alle samfunnslag.

Tøyen
Våre medlemmer kommer fra hele verden. Det er vår desidert største styrke. Tøyen
Sportsklubb har hele tiden fokus på alle tingene vi har til FELLES, ikke de som skiller
oss, og søker å skape møteplassene hvor vi står sammen og heier på Tøyen.
Disse tre verdiene er førende for klubbens aktiviteter. Verdiene skal formidles aktivt og
være en integrert del av klubbens virksomhet.

Virksomhetside
Gjennom et stort og inkluderende samfunnsengasjement som anerkjenner forskjellene i
lokalsamfunnet og som fokuserer på alt vi har til felles, skal vi tilby et mangfold av
lavterskelaktiviteter. Vi skal være en pådriver for at alle som ønsker å være aktive, får
oppleve mestring, glede og sosial tilhørighet i nabolaget og at vi står sammen for å heie
på Tøyen!
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Hovedmål
Tøyen Sportsklubb skal skape en aktiv befolkning på Tøyen gjennom inkluderende
idrettsaktiviteter

Delmål
Utvikle Organisasjonen
Alle i Tøyen Sportsklubb skal være kjent med vår virksomhetsplattform og jobbe i
fellesskap for å forankre vårt verdifundament og nå de vedtatt mål.
Vi skal sørge for å være en inkluderende organisasjon. Vi skal være synlige, og
rekruttere flere tillitsvalgte. Dette forutsetter at vi bygger gode relasjoner med foreldre
og foresatte, bidrar til å skape engasjement og er tydelig på roller og ansvar. Vi må
sørge for å øke kompetansen i alle ledd i organisasjonen.
Vi ønsker å samarbeide godt med andre lokale aktører og ikke minst skolen; en av våre
viktigste informasjonskanaler.

Utvikling av klubbens arrangementer
Vi trenger å kartlegge ressurser (ledere, frivillige, foreldre/foresatte, ungdom) slik at vi
kan oppnevne arrangementskomiteer, arrangementskoordinatorer og annen tiltrengt
kompetanse.
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Ved god informasjon om planlagte arrangementer og spørreundersøkelser blant
medlemsmassen skal vi øke engasjementet i og rundt klubbens aktiviteter slik at vi får
både flere deltakere og ildsjeler til å stille opp og bidra

Bedre anleggsituasjonen
Tøyen SK skal være et idrettslag som skaper langsiktig engasjement rundt sine
aktiviteter, og legger til rette for å bli tildelt den plassen de trenger i de lokaler de selv
finner egnet.

Virksomhetsraketten
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Organisasjonskart
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