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Inledning
Detta dokument innehåller verksamhetsplanen på övergripande klubbnivå, samt för de
föreningsgemensamma funktionerna. Verksamhetsplanerna för sektionerna och dess kommittéer
beskrivs i separata dokument.
Dokumentstruktur:
•
•
•
•

Verksamhetsplan Övergripande 2021 (detta dokument)
Verksamhetsplan Cykelsektionen 2021
Verksamhetsplan OL-sektionen 2021
Verksamhetsplan Friska Karlstad 2021

Klubbens syfte/verksamhetsidé
Föreningen skall bedriva följande idrotter:
•
•
•
•

Orientering, även precisionsorientering, skidorientering och mountainbikeorientering
Skidor med inriktning längdskidåkning
Cykel
Friidrott med inriktning motions- och terränglopp.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att utöva, främja och höja intresset för orientering,
cykel och skidåkning.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Organisation
OK Tyr består av ett antal sektioner och kommittéer som tillsammans utgör den kompletta
organisationen.
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Övergripande målsättningar
Organisationsutveckling
Föreningen har senaste åren haft stabilt medlemsantal omkring 1 000 medlemmar, vilket vi strävar
efter att behålla. Vi är stolta över den verksamhet vi erbjuder, men vår storlek ställer höga krav på
föreningen och hur vi samarbetar. 2020 genomförde vi en organisationsförändring och 2021 är året
då vi ska testa och förfina den för att uppnå de effekter vi hoppas på.

Tyrstugan
Förra året genomfördes en förstudie för att utreda och komma med förslag på hur vi kan utveckla
Tyrstugan och området omkring. Nu har vi förslag framme för själva stugan och det är dags att sätta
spaden i jorden. Dessutom finns idéer att utveckla området i stort i terrängen runt stugan och dessa
initiativ kommer det jobbas vidare med under 2021.

Gemenskap
Den växande verksamheten de senaste åren innebär att vi behöver fortsätta arbetet med att
förmedla klubbens värderingar och skapa en klubbkänsla. Under året är målsättningen att minst en
social aktivitet med huvudsyftet att umgås att anordnas. Vi är EN klubb och Tyrstugan är vår
gemensamma samlingspunkt, vi tränar och arrangerar tillsammans.

Prestation
Vi erbjuder träning för alla oavsett nivå och satsar på att ha en ungdomsverksamhet i världsklass.

Arrangemang och arena
Vi har en utarbetad och kommunicerad arrangemangsorganisation. Under 2021 ska senaste årens
framgångar med Karlstad XC fortsätta och ett nytt stort orienteringsarrangemang (värdetävling)
fastställas. Arbetsdag ska anordnas på klubbens anläggningar vår och höst.

Strategiska mål
OK Tyr kännetecknas av en bred verksamhet öppen för både bredd och elit. Det är viktigt att vi kan
erbjuda framförallt ungdomar bra träningsmöjligheter anpassat till ambition. OK Tyrs vision med
tillhörande strategiska plan gäller från och med 2019. Mål för 2021 formulerades vid arbetsmöte i
januari 2021.
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Föreningsgemensamma funktioner
Admin & IT
Funktionens verksamhet utgår från löpande arbete inom ansvarsområdena.

Ansvarsområden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemsregistret i idrottonline. Till exempel hantera medlemsansökningar, lägga till och ta
bort medlemmar, assistera med inloggningsuppgifter, medlemsavgifter och registervård.
Administrera roller och behörigheter i Idrottonline och Eventor.
Föreningsinloggningar, föreningsbehörigheter o stödsystem.
Webbhotell, e-post, hemsidor och konton på sociala medier. *
LOK-stöd och Idrottsmedelsansvar.
Föreningens generella bredbandsabonnemang.
GDPR/dataskydd.
Registerutdragskontroll.
Ansvarar för info-mail.
Klubbkläder

* Funktionen är administrerar behörigheter och konton samt utser moderatorer om det är relevant.
Innehåll på hemsidor och i sociala medier tas omhand av publiceringsansvariga, och kontrolleras av
moderatorerna.

Personer och roller:
Mattias Persson
Mikael Take
Gunilla Nilsson
Monika Djurberg
Tone Hollowell
Anna Westlund
Martin Westerlind
Eva Albinsson

Generellt
Generellt
Medlemregister, lokstöd
Idrottsmedel
Kläder
Kläder
Registerutdragskontroll
Registerutdragskontroll

Fastighet
Kommitténs ansvarsområden
Skötsel och drift av byggnaderna och området inom vårt arrendeområde samt hålla kontakten och
samarbeta med Karlstads kommun angående vägen, parkeringen, naturstig och vad som händer
inom området. Ansvara för uthyrningen av Tyrstugan.

Verksamhet
Tyr-stugan ska enligt den strategiska planen vara klubbens givna samlingspunkt och en klubbstuga för
alla. Där vi ska bedriva gemensam träning, genomför möten och utbildningar, arrangerar tävlingar
med mera. Tyrstugan ska vara tillgänglig och en tillgång för alla medlemmar i alla avseenden där en
väl fungerande klubbanläggning är grunden till god klubbkänsla. Miljön i och omkring anläggningen
ska hållas tillgänglig, trivsam, funktionell, i god ordning och skötas så den kan användas för
föreningens behov och för uthyrning. Dessutom ska Tyr vara stolta över sin anläggning och att
Karlstadsborna ska uppleva området och OK Tyr positivt.
Detta är vad Fastighetskommitténs arbete ska uppnå.
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Resultatmål 2021
Om det blir ombyggnad av Tyrstugan
• Hjälpa till med så mycket arbete vi kan om det blir en ombyggnation av Tyrstugan.
Om det inte blir ombyggnation av Tyrstugan
• Fortsätta arbetet med att säkerställa vattenförsörjningen i anläggningen genom
underhållsåtgärder av pumpar, blandare, rörkopplingar m.m.
• Genomgång av ventilationen för köket och allmänytorna
• Genomföra klubbgemensamma vår- och höstarbetsdagar
• Renovera vår informationstavla
• Ta fram ett förslag på förändrad utformning av köket
• Skapa utökad parkering
• Bygga ett utomhusskärmtak

Aktiviteter och tidplan
•
•
•
•

Förnya strategin för omfattande och med vilken kostnad vi ska ha på uthyrningen av
Tyrstugan.
Underhålls-, justerings- och rensningsarbeten för att hålla stugan i gott skick.
Skapa och följa upp städlistan och städning.
Kommittéarbetsdagar

Medlemmar
Sixten Westlund - sammankallande
Jan-Olof Stohm
Jan Svensson
Thomas Boman
Sören Andersson
Börje Råberg
Karl Nilsson.

Ekonomi
Syftet med denna funktion är att ha en grupp som jobbar med vår ekonomi. Idag har kassören en
stor och krävande uppgift att både jobba strategiskt och operativt och vi behöver avlasta i det vi gör
idag och även ta chansen att utveckla hur vi jobbar med budgetar och uppföljningar.
Funktionen ansvarar för klubbens engagemang och budgetering av KIR bingon.
Gruppen kommer formas under 2021.
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Marknad och Kommunikation
Kommitténs ansvarsområden
Syfte: Att bygga varumärket OK Tyr starkt för att på sikt skapa förutsättningar för en stark ekonomi.
Att profilera OK Tyr som en attraktiv samarbetspartner med en attraktiv verksamhet under devisen

"OK Tyr - tillsammans för ett friskare Karlstad"
Ansvar: Bidra till ökat marknadstänk i föreningen där fler blir direkt eller indirekt involverade i
marknadsarbetet, som spänner brett över verksamhetsutveckling internt till relationer och
intäktsmöjligheter externt. Ansvarar för att vårda och utveckla OK Tyr som varumärke i enlighet med
klubbens stadgar och övergripande målsättningar.

Verksamhet
Kommitténs arbete kan indelas i tre kategorier som visserligen hänger ihop, men som tydliggör delar
att hantera utifrån personresurser (intresse, kunskap, tid, förmåga). Prioriterade delar i tabell:

Sponsorer/avtal
Sälja Motionsorienteringar
Sälja Friskvårdskvällar
Sälja MTB-banan
Kartprojekt

Varumärke/PR
PR-aktivitet KAU
PR-aktivitet Företagssalongen
Utveckla Tyrskogen
"Civila" profilkläder
Tipspromenad

Kommunikation/media
Kommunikationsplan
Media-aktiviteter
Hemsida för Marknad

Med Tyrskogen avses hela Tyrdalen inkl. ”Tyrparken” söder om Tyrstugan.

Resultatmål 2021
•
•
•
•

2 st PR-aktiviteter (Företagssalongen samt KAU-aktivitet till hösten)
4 st mediaaktiviteter (ex. pressmeddelanden/mediaträff/ta fram kommunikationsplan)
4 st nya sponsorer eller företagsaktiviteter*
Initiativ för parlöpning i OL (i samverkan med Motion, Ungdom och Tävling).

*sälja Tipspromenad, Motionsorienteringar och Friskvårdskvällar i första hand. Verka för att finna
näringslivs-finansiering till något kartprojekt, i eller utanför kommunen, och namnsponsor till MTBbanan.

Aktiviteter och tidplan
Aktiviteter enligt ovan samt dylika varumärkesbyggande initiativ (exempelvis ingår här uppdatering
av Info-tavlan framför Tyrstugan) Tidplan anpassad utifrån corona-situationen.

Medlemmar
Magnus Stråle – sammankallande
Mats Kensby
Linn Nilsson
Christer Höglund
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