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VI BYGGER KLUBB
Tromsø Idrettslag (TIL) har som motto «å bli litt bedre hver dag».
I strategiplanen for perioden 2012-2015 er det definert ti virksomhetsområder. Disse ti områdene er fundamentet for arbeidet i TIL.
I denne planperioden skal klubben bygges videre til å bli en robust
organisasjon forankret i verdigrunnlaget. Derfor har vi etablert begrepet:
«Vi bygger klubb».
Forholdet mellom virksomhetsområdene og ytre rammebetingelser
illustreres i figuren på neste side.
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Bærekraftig

Organisasjonshjulet, med sine seks innerste inndelinger, symboliserer TILs
kjerneaktiviteter og satsingsområder som til enhver tid er i utvikling og bevegelse.

on

Satsingsområdene er gjensidig avhengige av hverandre og nødvendige for å
få organisasjonshjulet til å bevege seg i ønsket retning og med ønsket styrke.
Fire støttefunksjoner er skissert rundt organisasjonshjulet og griper inn i alle klubbens
områder. De er helt grunnleggende for at kjerneaktiviteten skal kunne fungere.
Prioriteringen om å «bygge klubb» krever økt fokus på klubbens støttefunksjoner.
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VISJON OG VERDIGRUNNLAG

HOVEDMÅL

VISJON
Klubben med det største hjertet som er best på å bli bedre!

TIL skal i strategiperioden
1. Være en toppfotballklubb med nordnorsk profil, som spiller attraktiv og
offensiv fotball.
2. Være dyktige innenfor spiller- og talentutvikling og være det naturlige
valget for de mest talentfulle guttespillerne i Nord-Norge.
3. Gi alle jenter og gutter i alderen 6-19 år, i skolekretsene Prestvannet, 		
Gyllenborg, Bjerkaker, Fagereng og Workinnmarka et fotballtilbud som
legger til rette for gode oppvekstvilkår.
4. Ha toppfotballens mest engasjerte og positive publikum på gode og
trygge arrangement.
5. Være en attraktiv partner for næringsliv og folk flest.
6. Ha anlegg som til enhver tid tilfredsstiller kravene innenfor sport,
publikum, marked og media.
7. Være en synlig og åpen klubb der kommunikasjonen bygger på
verdigrunnlaget.
8. Ha en fleksibel, effektiv, kunnskapsbasert og endringsdyktig organisasjon
som til enhver tid er tilpasset klubbens målsettinger og utfordringer.
9. Skape en bærekraftig økonomi sammen med samarbeidende aksjeselskap.
10. Ha et aktivt samfunnsengasjement med bakgrunn i klubbens verdigrunnlag.

TILs VERDIGRUNNLAG
I TIL skal følgende verdier gi retning i den daglige samhandling, komme til uttrykk
i beslutninger som tas, og danne grunnlag for den måten vi møter hverandre og
omverdenen på:
«STOLTHET, LAGÅND OG REDELIG SPILL»
Stolthet betyr
• Å vise glede og entusiasme over å tilhøre klubben, byen og landsdelen
• Å vise vinnervilje i medgang og i motgang
• Å opptre slik at alle føler seg inkludert og velkommen i klubben
Lagånd betyr
• Å vise lojalitet overfor menneskene i klubben og de beslutninger som tas
• Å ta ansvar for de oppgaver og mål som klubben har satt seg
• Å stå samlet både i medgang og i motgang
• Å vise toleranse overfor andres meninger
• Å møte meningsbrytning og diskusjoner med åpenhet, humor og glimt i øyet
Redelig spill betyr
• Å opptre redelig både på og utenfor banen
• Å vise respekt for hverandre og de regler som gjelder
• Å være mot andre slik vi ønsker at andre skal være mot oss
Verdiene er samlende symboler som skal ligge fast over tid.
Men verdiene er også en invitasjon til en kontinuerlig debatt om hvordan TIL
forvalter og bør forvalte sine verdier, både internt og eksternt. Derfor er innholdet i verdiene dynamisk. Hva klubben skal legge i verdiene, skal det arbeides
kontinuerlig med.
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VIRKSOMHETSOMRÅDER
TILs strategiplan omfatter hele virksomheten, inkludert toppfotball og breddefotball (TIL)
og samarbeidende aksjeselskaper (TIL Holding AS, TIL Fotball AS og TIL Spiller AS).
Strategiplanen er inndelt i følgende virksomhetsområder
1. Toppfotball
2. Spiller- og talentutvikling
3. Breddefotball
4. Arrangement og publikum
5. Kommersiell utvikling
6. Anleggsutvikling
7. Kommunikasjon
8. Organisasjonsutvikling
9. Bærekraftig økonomi
10. Samfunnsengasjement
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1. Spiller- og lagutvikling
Strategiske mål
• TIL skal videreforedle sin filosofi for spiller- og lagutvikling.
Tiltak
• Dokumentere alle tiltak, hendelser og prestasjoner knyttet til utvikling av laget og enkeltspillere
gjennom utvalgte måleparametre
• Øke kompetansen på spiller- og lagutvikling gjennom aktivt samspill med relevante nasjonale og
internasjonale klubber, samt forskningsmiljøer
• Utvikle en spillergruppe som er satt sammen av sterke kulturbærere, spillere i mellomsjiktet og unge spillere
2. Støtteapparat
Strategiske mål
• TIL skal videreføre sin satsing på kompetanseutvikling i støtteapparatet
Tiltak
• Etablere et langsiktig og forpliktende samarbeid med en «vennskapsklubb» i internasjonal toppfotball
• Styrke støtteapparatets fasiliteter og behov for videreutvikling
• Utrede muligheter og forutsetninger for oppstart av egen idrettsklinikk
3. Spillerlogistikk
Strategiske mål
• TIL skal utvikle velfungerende strukturer og systemer for spillerrekruttering
Tiltak
• Utrede mulighetene for en profesjonell talentspeidermodell
• Bygge nettverk og gode relasjoner til nasjonale og internasjonale fotballmiljøer
• Utvikle lagsammensettingen med to spillere i hver posisjon

1. TOPPFOTBALL
HOVEDMÅL

• TIL skal være en toppfotballklubb med nordnorsk profil, som spiller attraktiv og offensiv fotball

MÅLGRUPPE

• TILs A-lag menn (førstelag)

UTVIKLINGSMÅL

• TIL skal være en klubb i kontinuerlig utvikling, som er godt etablert i Tippeligaen

SATSINGSOMRÅDER

For toppfotballen skal TIL prioritere
1. Spiller- og lagutvikling
2. Støtteapparat
3. Spillerlogistikk
4. Forskning og utvikling
5. Konkurransestruktur
6. Trenings- og kampfasiliteter
7. Karriereplanlegging for spillere
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4. Forskning og utvikling
Strategiske mål
• TIL skal styrke samarbeidet med Toppfotballsenteret, Olympiatoppen, Kompetansesenteret ved
Universitetet i Tromsø, universiteter og forskermiljø i inn- og utland for å øke kompetansen innenfor
relevante områder
Tiltak
• Deltakelse i prosjekter
5. Konkurransestruktur
Strategiske mål
• TIL skal opprettholde prestasjoner over tid gjennom systematisk planlegging
Tiltak
• Jobbe for å møte internasjonal matching
• Forberedelser til trening, kamp og restitusjon
6. Trenings- og kampfasiliteter
Strategiske mål
• TIL skal forbedre helårige fasiliteter for trening og kamp på samme sted
Tiltak
• Utvikle egnede treningsfasiliteter
• Utvikle egnede kampfasiliteter
7. Karriereplanlegging for spillere
Strategiske mål
• TIL skal utvikle systemer for karriereplanlegging ved å styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjoner
Tiltak
• Alle spillere skal ha individuelle karriereplaner
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1. Spiller- og lagutvikling
Strategiske mål
• TIL skal sikre at unge spillere med ambisjoner og forutsetninger får oppfølging og tilrettelagte
trenings- og kampmuligheter
Tiltak
• Samarbeid med nasjonale og internasjonale klubber samt forskningsmiljø
• Samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
• Holdningsskapende arbeid
• Sørge for at gode enkeltspillere får et mest mulig utfordrende trenings- og kamptilbud
• Tilrettelegge for å samordne skole, trening, kamp og andre aktiviteter for den enkelte
2. Støtteapparat
Strategiske mål
• TIL skal videreutvikle sin satsing på kompetanseutvikling i støtteapparatet
Tiltak
• Oppdatere støtteapparatet på prinsipper for ferdighetsutvikling i aldersgruppen 12–21 år
• Videreutvikle en felles forståelse og gjennomføring av «beste praksis» innenfor spillerutvikling
• Samarbeide med fotballkretsene og de øvrige breddeklubbene i Nord-Norge
3. Spillerlogistikk
Strategiske mål
• TIL skal videreutvikle policy, strukturer og systemer for talent-og spillerrekruttering
Tiltak
• Utvikle spilleregler for rekruttering av talentfulle spillere til TIL
• Skape forståelse i TIL og i andre klubber for hvordan TIL arbeider med talent- og spillerutvikling

2. SPILLER- OG TALENTUTVIKLING
HOVEDMÅL

• TIL skal være dyktige innenfor spiller- og talentutvikling og være det naturlige
valget for de mest talentfulle guttespillerne i Nord-Norge

MÅLGRUPPE

• TIL D (gutter 12–14 år), TIL C (gutter 14–16 år) og TIL B (gutter 16–19 år)

UTVIKLINGSMÅL

• Utvikle spillere med gode holdninger og ferdigheter, som gjør dem kvalifisert
for å spille toppfotball

SATSINGSOMRÅDER

For talent- og spillerutvikling skal TIL prioritere
1. Spiller- og lagutvikling
2. Støtteapparat
3. Spillerlogistikk
4. Samarbeid toppfotball og breddefotball i TIL
5. Konkurransestruktur
6. Trenings- og kampfasiliteter
7. Karriereplanlegging for spillere
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4. Samarbeid toppfotball og breddefotball i TIL
Strategiske mål
• TIL skal videreutvikle det sportslige samarbeidet mellom topp- og breddefotballen
Tiltak
• Etablere flere samarbeidsmuligheter og arenaer mellom trenere i topp- og breddefotballen
5. Konkurransestruktur
Strategiske mål
• TIL skal utvikle sine prestasjoner over tid gjennom systematisk planlegging
Tiltak
• Arbeide for jevnlig nasjonal og internasjonal matching
• Forberedelser til trening, kamp og restitusjon
• Dokumentere tiltak, hendelser og prestasjoner gjennom utvalgte måleparametre
6. Trenings- og kampfasiliteter
Strategiske mål
• TIL skal forbedre helårige fasiliteter for trening og kamp på ett sted
Tiltak
• Utvikle egnede treningsfasiliteter
• Utvikle egnede kampfasiliteter
7. Karriereplanlegging for spillere
Strategiske mål
• TIL skal utvikle systemer for karriereplanlegging ved å styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjoner
Tiltak
• Alle spillere skal ha individuelle karriereplaner
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3. BREDDEFOTBALL
MÅLGRUPPER
I. Barne- og ungdomsfotball
II. Voksenfotball kvinner
III. Funksjonshemmede
IV. Dommere

I. BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL
HOVEDMÅL

• TIL skal gi alle jenter og gutter et fotballtilbud som legger til rette for
		 gode oppvekstvilkår

MÅLGRUPPE

• Aldersbestemt fotball for gutter og jenter i alderen 6–19 år
• Geografisk rekrutteringsområde er skolekretsene Prestvannet,
		 Gyllenborg, Bjerkaker, Fagereng og Workinnmarka

UTVIKLINGSMÅL

• Alle spillere skal gis et tilbud tilpasset eget ferdighets- og interessenivå
• En økonomi i balanse, som gir rom for utvikling innenfor sport og anlegg

RESULTATMÅL

•
•
•
		
•
		
•
		

Delta med juniorlag for gutter og for jenter i kretsseriene
Beholde minst to guttelag og ett jentelag per alderstrinn til og med 16 år
Alle trenere for spillere i alderen 6-7 år skal minst ha gjennomført
aktivitetslederkurs
Lag av 8-åringer og eldre skal ha minst én trener med gjennomført
trener 1-utdanning
Blant lagene av 13-åringer og eldre skal det til sammen være minst 5
trenere med gjennomført trener 2-utdanning

SATSINGSOMRÅDER

For barne- og ungdomsfotballen skal TIL prioritere
• Sport (rekruttere - utvikle - beholde)
• Anlegg
• Arrangement
• Utdanning (trenere - lagledere - dommere)
• Inntektsbringende tiltak
• Samarbeid toppfotball og breddefotball

•
		
•
		
•
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Strategiske mål
TIL skal bygge og drifte fotballtreningshall (eller flere) med samlet 		
spilleflate på minimum 40m x 80m
TIL skal ansette trenerkoordinator som systematisk og langsiktig
bidrar til sportslig utvikling og trenerutdanning
TIL skal ha en organisering som sikrer styring av egen aktivitet,
utvikling og økonomi

II. VOKSENFOTBALL KVINNER

III. FUNKSJONSHEMMEDE

HOVEDMÅL

HOVEDMÅL

• TIL skal ha et fotballtilbud for kvinner

MÅLGRUPPE

• Jenter fra 15 år og eldre

UTVIKLINGSMÅL

• Spillerutvikling for å sikre et stabilt lag i 2. divisjon
og spillere til høyere divisjoner
• En sunn og bærekraftig økonomi
• En stabil ressursgruppe for laget
• Utvikle prestasjoner over tid gjennom
systematisk planlegging

SATSINGSOMRÅDER

1. Utvikling av egne og regionale spillere
2. Stabilitet og godt miljø i spillergruppen
1. Utvikling av egne og regionale spillere
Strategiske mål
• TIL skal sørge for at unge kvinnelige spillere med
ambisjoner og forutsetninger får gode treningsog kampmuligheter
Tiltak
• Utrede klubbens økonomiske og faglige betingelser
for et damelag i toppfotballen
• Videreutvikle kontakten med andre nordnorske
klubber
• Bygge og drifte fotballtreningshall (eller flere) med
samlet spilleflate minimum 40m x 80m
• Styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjoner
• Samarbeide med toppidretts- og forskningsmiljøer
2. Stabilitet og godt miljø i spillergruppen
Strategiske mål
• TIL skal videreutvikle en stabil spillergruppe over tid
Tiltak
• Et godt miljø forankret i klubbens verdier
• Gode støttefunksjoner rundt laget som ivaretar
spillerne

• TIL skal gjøre det mulig for funksjonshemmede å
utvikle sine fotball- og sosiale ferdigheter, og bidra
til at disse føler tilhørighet til klubben

MÅLGRUPPE

• Utviklingshemmede

UTVIKLINGSMÅL

• Gjøre utviklingshemmede i stand til å delta i fysiske
og sosiale aktiviteter

SATSINGSOMRÅDER

For funksjonshemmede skal TIL prioritere
• Laget «Full-Fart-Framover»
Strategiske mål
• TIL skal sikre at utviklingshemmede føler tilhørighet
til klubben
Tiltak
• Legge til rette for at utviklingshemmede blir
inkludert i klubbens ulike aktiviteter

IV. DOMMERE
HOVEDMÅL

• TIL skal legge til rette for rekruttering og oppfølging
av dommere i egen klubb

MÅLGRUPPE

• Klubbdommere: Jenter og gutter fra 13 år og opp
• Rekrutteringsdommere: Jenter og gutter fra 16 år og opp
• Kretsdommere: Jenter og gutter fra 16 år og opp

UTVIKLINGSMÅL

• Legge til rette for utdanning av dommere
• Gjennomføre årlige kurs for klubbens dommere
• Ha nok dommere ifht klubbens størrelse i kretsregi

RESULTATMÅL

• Etablere en egen dommergruppe i klubben
• Oppnevne en dommeransvarlig i TIL

SATSINGSOMRÅDER

For dommere skal TIL prioritere
• Rekruttering av dommere
• Oppfølging av dommere
Strategiske mål
• TIL skal etablere et korps av veiledere for dommerne
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1. «Vi ses på Alfheim»
Strategiske mål
• TIL skal gjennomføre aktiviteter i forkant av kampene som engasjerer og begeistrer alle med hjertet i TIL,
slik at de fristes til å komme på kamp
Tiltak
• Videreutvikle vellykkede aktiviteter og sikre kontinuitet og systematisering av markeds- og informasjonsarbeidet
• Utvikle og gjennomføre et synlighetsprosjekt i tilknytning til «Vi ses på Alfheim»
• Være til stede der folk ferdes med ulike tiltak som «farger byen rød»
• Engasjere et frivilligkorps til å delta i gjennomføringen
• Inkludere spillerne i aktiviteter som barnehage-, skole- og bedriftsbesøk, stands og veldedige arrangementer m.m.
• Involvere flere partnerbedrifter og andre samarbeidsaktører i «Vi ses på Alfheim»
2. Kampdagsaktiviteter
Strategiske mål
• TIL skal utvikle og gjennomføre et bredt tilbud av kampdagsaktiviteter før, under og etter kampen
Tiltak
• Legge bedre til rette for å ta med barn på kamp
• Rekruttere flere frivillige til kampdagsaktivitetene
• Forbedre systemer og logistikk for aktiviteter på kampdag
• Involvere flere partnerbedrifter og andre samarbeidsaktører i kampdagsaktivitetene

4. ARRANGEMENT OG PUBLIKUM
HOVEDMÅL

• TIL skal ha toppfotballens mest engasjerte og positive publikum på gode og trygge arrangement

MÅLGRUPPE

• Publikum på kamparrangementene i Tippeligaen og øvrige arrangementer for toppfotballen

UTVIKLINGSMÅL

• Utvikle tiltak for å skape god stemning på hjemmekamper
• Tilrettelegge for familievennlige arrangementer

RESULTATMÅL

• Publikumssnitt på 6.000 på egne arrangement i Tippeligaen innen strategiperioden
• Øke kampdagsinntektene med 20 % innen strategiperioden

SATSINGSOMRÅDER

For publikums- og toppfotball arrangementer skal TIL prioritere
1. «Vi ses på Alfheim»
2. Kampdagsaktiviteter
3. Kiosk- og supportersalg
4. Kampbilletter
5. Infrastruktur og sikkerhet
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3. Kiosk- og supportersalg
Strategiske mål
• TIL skal øke omsetningen innen kiosk- og supportersalg ved å sikre bedre tilgjengelighet, service og effektivitet
Tiltak
• Forbedre systemer for innkjøp og rapportering
• Etablere flere utsalgssteder på stadion
• Sikre rekruttering og nødvendig opplæring av frivillige til å betjene utsalgsstedene
• Sørge for at alle kioskene har betalingsterminaler
4. Kampbilletter
Strategiske mål
• TIL skal sikre tilgjengelighet av billetter på internett og utvalgte salgssteder
Tiltak
• Kontinuerlig utvikling og forbedring av billettlogistikk
• Øke billettsalget på nett gjennom utstrakt kommunikasjon om denne kjøpsmuligheten
5. Infrastruktur og sikkerhet
Strategiske mål
• TIL skal utvikle og forbedre fasilitetene på stadion med fokus på sikkerhet
Tiltak
• Retningslinjer for sikkerhet på Alfheim Stadion som er kjent av alle
• Godt samarbeid med politi, brannvesen, vaktselskaper og ambulansetjeneste
• Forbedre toalettforholdene
• Forbedre trafikkavvikling og parkeringsløsninger

STRATEGIPLAN FOR TROMSØ IDRETTSLAG 2012–2015

5. KOMMERSIELL UTVIKLING
HOVEDMÅL
• TIL skal være en attraktiv partner for næringsliv og folk flest
Attraktiv betyr: Troverdig, kompetent og foretrukket
Folk flest betyr: Alle med hjerte i TIL, uansett alder og sted
MÅLGRUPPE
• Bedrifter
• Privatmarked
UTVIKLINGSMÅL
• Årlig inntektsøkning på 10 % fra bedriftsmarkedet
• Årlig inntektsøkning på 10 % fra privatmarkedet
SATSINGSOMRÅDER
For kommersiell utvikling skal TIL prioritere
1. Aktiviteter for bedriftsmarkedet
2. Aktiviteter for privatmarkedet
1. Bedriftsmarkedet
Strategiske mål
• TIL skal styrke den kommersielle utviklingen mot bedriftsmarkedet
• TIL skal skape arenaer der samarbeidspartnere og ressurspersoner kan
møtes for å dele kompetanse og utvikle nye relasjoner
Tiltak
• Utvikle produkter og konsepter for eksisterende og nye bedriftspartnere
• Utvikle strategi og konsept som tiltrekker store nasjonale og
internasjonale partnere
• Styrke og skape innhold i relasjonene til alle TILs bedriftspartnere
• Synliggjøre markedsføringspotensialet i kampdagen
• Styrke samarbeidet med andre sterke merkevarer i nord
2. Privatmarkedet
Strategiske mål
• TIL skal styrke den kommersielle utviklingen rettet mot privatmarkedet
Tiltak
• Iverksette prioriterte «beste praksis»-aktiviteter
• Utvikle tiltak som kan øke salg av varer i forkant av og på kampdag
• Utrede mulighetene for et nordnorsk arenasalgskonsept
• Skape et nettverk av TIL-ambassadører utenfor Tromsø
• Gjennomføre arrangementer og prosjekter som skaper fotballglede, 		
trivsel og evige TIL-hjerter hos familier

22

23

STRATEGIPLAN FOR TROMSØ IDRETTSLAG 2012–2015

6. ANLEGGSUTVIKLING
HOVEDMÅL

• TIL skal ha anlegg som til enhver tid tilfredsstiller kravene innenfor sport,
publikum, marked og media

MÅLGRUPPE

• Topp- og breddefotballen

UTVIKLINGSMÅL

• Arbeide aktivt for at det bygges en ny arena i Tromsø
• Ha tilstrekkelig med anlegg for breddefotballen

SATSINGSOMRÅDER

For anleggsutvikling skal TIL prioritere
1. Videreutvikle Alfheim Stadion
2. Innendørs treningshall
3. Kunstgressanlegg
1. Videreutvikling av Alfheim Stadion
Strategiske mål
• TIL skal videreutvikle Alfheim Stadion til et helårig anlegg
med alle nødvendige fasiliteter
Tiltak
• Tilfredsstille NFFs infrastrukturkrav
• Iverksette tiltak for å øke publikumskomforten
• Etablere Alfheim Stadion som digital arena
2. Innendørs treningshall
Strategiske mål
• TIL skal bygge en treningshall på 40 x 80 meter
Tiltak
• Delta aktivt i realiseringen av ny treningshall
3. Kunstgressanlegg
Strategiske mål
• TIL skal sikre areal for bygging av kunstgressbane
Tiltak
• Jobbe for å få flere kunstgressanlegg inn i kommuneplanen
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7. KOMMUNIKASJON

8. ORGANISASJONSUTVIKLING

HOVEDMÅL

HOVEDMÅL

MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPE

UTVIKLINGSMÅL

UTVIKLINGSMÅL

• TIL skal være en synlig og åpen klubb der kommunikasjonen
bygger på verdigrunnlaget

• Ansatte, styrer, medlemmer, foreldre/foresatte, frivillige og samarbeidspartnere
• Andre

• Jevnlig reflektere over og diskutere klubbens verdigrunnlag

SATSINGSOMRÅDER
•
•
•
•

Media
Omdømme
Merkevaren TIL
Breddefotball

Strategiske mål
• TIL skal ha en bevisst og proaktiv kommunikasjon
• TIL skal beholde stabile og gode omdømmemålinger
• TIL skal bruke moderne medier i vår interne og eksterne kommunikasjon
Tiltak
• Utarbeide en egen kommunikasjonsstrategi for klubben
• Gjennomføre systematisk medietrening
• Skape de gode spillerprofilene
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• Ha en fleksibel, effektiv, kunnskapsbasert og endringsdyktig organisasjon
som til enhver tid er tilpasset klubbens målsettinger og utfordringer

• Styre, ansatte, tillitsvalgte, frivillige, spillere, trenere, ledere, dommere og supportere
• Samarbeidende aksjeselskap

• Jevnlig evaluere klubbens organisasjonsplan
• Jevnlig måle jobb- og kundetilfredshet og foreta styreevaluering
• Delta aktivt i utviklingen av norsk fotball

SATSINGSOMRÅDER

For organisasjonsutvikling skal TIL prioritere
• Implementere den nye organisasjonsplanen og gjøre den kjent i hele klubben
• Tilrettelegge for at klubbens ledere og tillitsvalgte kan delta i sentrale fora
• Styrke samarbeidet med andre kunnskapsorganisasjoner som Universitetet,
Nordnorsk Vitensenter, videregående skoler etc
Strategiske mål
• TIL skal sikre at klubbmiljøet bygges på klubbens verdigrunnlag
• TIL skal sikre at organisasjonsplanen etterleves i det daglige arbeidet
• TIL skal ha innflytelse på utviklingen av norsk fotball
Tiltak
• Tillitsvalgte og ansatte skal utvikle sin kompetanse om fotballens organisering
lokalt, regionalt og nasjonalt
• Inngå i konkrete samarbeid med utvalgte kunnskapsorganisasjoner
• Gjennomføre årlige målinger og evalueringer blant klubbens ulike målgrupper
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9. BÆREKRAFTIG ØKONOMI
HOVEDMÅL

• TIL og samarbeidende aksjeselskap skal ha en bærekraftig økonomi
Bærekraftig økonomi betyr: Klubben skal til en hver tid ha positiv egenkapital

MÅLGRUPPE

• Tromsø IL (topp og bredde)
• Samarbeidende aksjeselskap

UTVIKLINGSMÅL

• Til en hver tid ha en økonomi som tilfredsstiller kravene i klubblisensen
• Ta i bruk økonomiske styringssystemer som gir den best mulige fotballspesifikke kontroll

SATSINGSOMRÅDER

For bærekraftig økonomi skal TIL prioritere
• Styrke økonomifunksjonen
Strategiske mål
• TIL skal bygge opp en solid egenkapital
• TILs kontantstrøm skal være positiv
• Det konsoliderte regnskapet mellom Tromsø IL og TIL Fotball skal være positivt
Tiltak
• Videreutvikle gode budsjettmodeller og rapporterings- og styringssystemer
• Ta i bruk verktøy for risikohåndtering
• Aktiv bruk av norsk og internasjonal benchmarking
• Ta i bruk standarder for å synliggjøre TILs samfunnsbidrag
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10. SAMFUNNSENGASJEMENT
HOVEDMÅL

• TIL skal med bakgrunn i verdigrunnlaget ha et aktivt samfunnsengasjement

MÅLGRUPPE

• Barn og ungdom
• Utvalgte målgrupper

UTVIKLINGSMÅL

• Bidra i arbeidet med å utvikle fotballens rolle som en viktig samfunnsaktør

SATSINGSOMRÅDER

For samfunnsengasjement skal TIL prioritere
• Delta i aktiviteter for barn og ungdom i landsdelen og internasjonalt
Strategiske mål
• TIL skal tilrettelegge for at spillere, ansatte og tillitsvalgte kan bidra i TILs
samfunnsengasjement
Tiltak
• Gjennomføre tiltak i klubber og lag i landsdelen sammen med fotballkretsene
• Delta aktivt i initiering av en strategi for fotball i nordområdene
• Utforme et «nord-sør»-prosjekt i samarbeid med partnere i Afrika
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