STRATEGISK PLAN FOR OSLO
BEDRIFTSIDRETTSKRETS (OBIK)
2016 -2017

«Sammen for
et sprekere Oslo»

VEDTATT ….2016

VISJON
Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) skal være synlig og gi god og riktig informasjon
om kretsens tilbud
Oslos voksne befolkning skal kjenne til tilbudet til Oslo Bedriftsidrettskrets tilbud.

VERDIGRUNNLAG
Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) er en medlemsorganisasjon basert på frivillighet,
der all idrettslig aktivitet skal bygge på idrettens grunnverdier; idrettsglede,
fellesskap, ærlighet og helse.
Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) skal som organisasjon via engasjement for
bedriftsidretten være brukerorientert, opptre redelig og med respekt for
medlemmene.

FORMÅL
Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) skal arbeide for bedriftsidrettens utvikling i Oslo
og bidra til å fremme en aktiv livsstil og generell god folkehelse. Dette gjøres
gjennom å gi tilbud om ulike type aktiviteter for den voksne befolkning. Vi skal
drive kompetanseutvikling innenfor vårt interesseområde bedriftsidretten og bidra
med avtaler på hensiktsmessige produkter som fremmer vår visjon og formål.

MÅL
OBIK skal bli mer synlig for den voksne befolkningen i Oslo
OBIKs organisasjon skal være stabil, effektiv og fremtidsrettet
OBIK skal bidra til å sikre forutsigbare og gode rammevilkår for aktiviteter knyttet
til bedriftsidretten i Oslo
OBIK skal opprettholde gode relasjoner til våre samarbeidspartnere
OBIK skal bidra aktivt til god lederutvikling og idrettspolitisk kompetansebygging
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Strategier og tiltak for
perioden 2016-2017
MÅL

OBIK skal bli mer synlig
for den voksne befolkningen i Oslo
STRATEGIER

› OBIK skal øke aktiviteten og antall utøvere
› OBIK skal i løpet av 2016 ha utarbeidet en egen helhetlig profileringsplan som omfatter alle nivåer i
organisasjonen

TILTAK
• Ti (10) nye bedrifter skal besøkes årlig
• Opprettholde fokus på alle bedriftsidrettslag som melder seg ut med tilbud om oppfølgingsbesøk og
samtaler
• Øke aktiviteten i eksisterende grener samt for
– Skikarusell
– Ti på Topp
– Løpskarusell
– Sykle til Jobben
• Spesiell innsats overfør rinkbandy
– Målsetting er å beholde dagens 18 lag i 2016 og en økning med ett nytt lag i 2017
– I 2016 skal det tas et initiativ overfor Akershus bedriftsidrettskrets for å vurdere
samarbeidsmuligheter
• Samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) om oppstart av Fotball Fitness (treningsgrupper med
styrke og fotball)
– Målsetting minimum 30 lag
– Oppstart av pilot vår 2016
– Ordinær oppstart 2017
– Evaluering av tiltaket i 2018
• Økt aktivitet via samarbeid om selvtrygghetskurs;
– To (2) kurs i 2016
– Fem (5) kurs i 2017
– Interessen for kursene må evalueres etter to (2) år.
• Profileringsplan skal utarbeides i 2016 for å sikre gjenkjennelighet ved oppdrag og ulike arrangementer.
Effekten av profileringsplanen skal vurderes etter tre (3) år.
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MÅL

OBIKs organisasjon
skal være stabil, effektiv
og fremtidsrettet
STRATEGIER

› Opprettholde program for dommerkurs/dommerutvikling
› Økt satsing på bruk av IKT både for å sikre dokumentasjon, men også for å frigjøre ressurser ved
bl.a. bruk av ny teknologi og selvbetjening

› Vurdere muligheten for nye samarbeidspartnere
› Samarbeide med andre organisasjoner for å sikre stabilitet. Alt samarbeid har som målsetting å
gagne bedriftsidretten i Oslo.

AKTUELLE SAMARBEIDSPARTNERE:
– Norges Bedriftsidrettsforbund
– Oslo Idrettskrets
– Særkretsene i Oslo
– Norges Fotballforbund (NFF)
TILTAK
• Samarbeide med laugene om dommerutvikling
• Gå gjennom innholdet i kurset i samarbeid med laugene med tanke på forbedring og økt kompetanse
• I 2016 starte arbeidet med å vurdere hvilke individuelle aktiviteter der det er velegnet å benytte seg av
elektronisk påmelding og betaling. Rapport utarbeides.
• Gjennomføre tiltak i 2017 i henhold til konklusjon av vurdering over
• I 2016 opprette egen styreside med tilgang til alle styringsdokumenter samt invitasjon og referat fra
styremøter, AU-møter m.v.
• I 2016 skal effekten av innføring av elektronisk godkjenning av fakturaer vurderes
• Opprettholde dialogen med SATSElixia med mål om å oppnå en samarbeidsavtale
• Samarbeide om avvikling av DHL-stafetten Oslo 21. juni 2016
• I 2016 skal det vurderes om vårt arbeid med Eurofestivalen gagner bedriftsidretten i Oslo og
engasjementet opprettholdes
• I 2017 skal det vurderes om vi skal utvide vårt europeiske engasjement ved å inngå samarbeid med The
European Federation for Company Sport (EFCS)
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MÅL

OBIK skal bidra til å sikre
forutsigbare og gode rammevilkår
for aktiviteter knyttet til
bedriftsidretten i Oslo
STRATEGIER

› God budsjett- og økonomistyring
› Utarbeide lett tilgjengelige oversikter over disponible arealer og spilleflater til bruk for lag/klubber og
ved innmelding av nye bedriftsidrettslag

› Ivareta samarbeidet med Oslo Idrettskrets i forbindelse med satsing på voksenidretten
TILTAK
• Lage oversikt over anlegg med tilhørende aktiviteter og status på anlegget – økonomi ved anleggene
– Eie/leie/leietid i 2016 - intranettbasert
• Lage en oversikt over aktiviteter 2016 – intranettbasert
• OBIK skal høsten 2016 ta initiativ til et møte med Oslo Idrettskrets for å drøfte konsekvensen
av idrettspolitistisk dokument og mulige samarbeidsprosjekter som ivaretar bedriftsidretten
(voksenidretten ) og behov for felles arenaer
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MÅL:

OBIK skal bygge
gode relasjoner til alle
aktuelle samarbeidspartnere
STRATEGIER

› God og riktig informasjon til riktig tid – sikre at all informasjon om OBIK sendes via vår egen
administrasjon

› Utvikle en felles forståelse gjennom drøftinger i styremøtene i forhold til hvordan vi omtaler våre
samarbeidspartnere på ulike nivå

› Lage en samlet oversikt høsten 2016 om OBIKs samarbeidsrelasjoner med ulike samarbeidspartnere
› Drøfte erfaringene knyttet til samarbeidet med våre ulike samarbeidspartnere i 2017
› Konkretisere hvordan vi kan utvikle Nettverket, hvem har vi relasjoner med, hvordan skal vi jobbe

med dette – alle medlemsbedrifter har rett til å uttale seg om opptak av nye medlemsbedrifter innen
samme bransje. Det inngås ettårsavtaler med alle medlemsbedrifter.

› Videreutvikle kommunikasjonen med medlemslag via internett
TILTAK
• Samle en del små og store medlemsbedrifter til et fellesmøte høsten 2016 for å drøfte hva de ønsker at
vi skal bidra med
• Utarbeide en sak til drøfting i styret våren 2017 i forhold til om det er nye samarbeidsformer som bør
prøves ut
• Målsetting for nettverket
• – I 2016 fem (5) nye medlemsbedrifter i tillegg til eksisterende bedrifter
• – I 2017 ytterligere fem (5) nye medlemsbedrifter
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MÅL:

OBIK skal bidra aktivt til god
lederutvikling og idrettspolitisk
kompetansebygging
STRATEGIER

› Videreutvikle eksisterende kurstilbud, nærmere samarbeid med Oslo Idrettskrets og lagene våre
› Være proaktiv i forhold til nye behov som medfører endret og tilrettelagt opplæring
› Tilrettelegge for spesialtilpassede kurs for Oslo Bedriftsidrettskrets og nærliggende kretser
› Samarbeide med Norges bedriftsidrettsforbund om felles kompetansetilbud for alle
bedriftsidrettskretsene

› Økt kompetansenivå – hva trenger vi for å møte fremtiden – hva har vi opp mot de oppgaver som
skal løses

TILTAK
• Innføringskurs for nye styremedlemmer, evt. i samarbeid med forbundet som også bør inneholde en
innføring i bedriftsidrettens organisasjon
• Omvisning for styret i våre anlegg høsten 2016
• Arbeide aktivt for at styret innehar følgende kompetanse
• God budsjett- og økonomiforståelse
• Planleggingskompetanse
– Kjennskap og interesse for bedriftsidretten
• Arbeide aktivt for at administrasjonen innehar følgende kompetanse
– Ressurs- og økonomistyring
– Kjennskap til lover og regler i alle våre ulike idretter
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SUKSESSFAKTOR

«Gode baner, gode spilletider,
gode dommere og god service
overfor lagene»

UTFORDRINGER 2016 - 2017

Økt synlighet
God og riktig informasjon
til riktig tid
God og stabil økonomi
Kompetanseheving

