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3-ÅRSPLAN FOR KLUBBUTVIKLING 
 

Denne planen er utarbeidet i Kiwanisåret 2016 - 2017 og gjelder i 3 år fra juni 2017. 
Den er laget i samsvar med pålegg fra Kiwanis Norden, og er resultatet av en lengre prosess der 
medlemmene hele tiden har vært sterkt involvert.  
 
 
1. Bakgrunn. I KIDNs håndbok for tillitsvalgte er det et eget vedlegg om Klubbutvikling og der står: 
 

Klubbenes ansvar og plikter 

 

1. Alle klubber bør ha en klubbutviklingskomite som bl. a. består av forrige, sittende og neste president. 

2. Komiteen skal lage en treårs aktivitetsplan for klubbutvikling.  

Aktivitetsplanen skal inneholde: Målsetting – Tiltak – Handlingsplaner, med definert ansvarsfordeling, 

rapportering og evaluering.  

3. Aktivitetsplanen skal ha fokus på følgende områder: 

a. Møtestruktur og møteinnhold. 

 b. Humanitære aktiviteter i nærmiljø rettet mot barn og unge. 

c. Medlemsverving. 

4. Komiteen skal rapportere til Viseguvernøren (i del 2 av klubbens kvartalsrapport). 
 
2.  Vår bakgrunn. Vår klubb har gjennom en årrekke utviklet et godt system for drift og administrasjon 

av klubben. Det er etablert gode og tjenlige rutiner for det meste. Det drives systematisk plan-
legging og oppfølging av planer. Det legges stor vekt på gode møteplaner og vel gjennomførte 
møter. Klubben har et passende antall gode humanitære prosjekter og oppslutningen er bra. Vi har 
en god og stødig økonomi, men forholdene med redusert fysisk styrke gjennom stigende gjennom-
snittsalder gjør at det må finnes flere og evt. andre tiltak for inntekter. 
Medlemstallet er forholdsvis høyt, men stigende alder gjør at vi trenger tilgang på nye medlemmer. 
Med flere hender og enda bedre økonomi kan vi hjelpe enda flere. 
 

3. Målsettinger. 
a. Klubben skal ha 40 medlemmer i 2020. 
b. Medlemmer med gode Kiwaniskunnskaper og positive holdninger til humanitært arbeid. 
c. Programmer og møteplaner som inspirerer til deltakelse. 
d. Møter og møteprogrammer som gir lyst til å delta aktivt. 
e. Humanitære aktiviteter som støtter målgruppen barn og unge på en god måte. 
f.  Et sosialt miljø som gir trivsel, samhold og følelse av tilhørighet (nettverk). 
 

4. Tiltak og handlingsplaner. Tiltak for å nå våre mål er: 
 Opprettholde det etablerte gode sosiale miljø og samhold gjennom gode rutiner og planer 

 Fokus på personlig engasjement og initiativ 

 Målbære visjon og verdinormer både innen klubben og utenfor 
 Opprettholde og forbedre vår gode plan- og møtestruktur og utarbeide halvårlige tiltaksplaner 

 Fokusere på gode og nyttige humanitære aktiviteter som er synlig i lokalsamfunnet 

 Gi høy prioritet til synlighet i samfunnet og verving av nye medlemmer. 
 
A. Schjølberg 
President 2016 - 2017 

 



Ref: Treårsplanen av juni 2017
NR TILTAK/HANDLING ANSVAR TIDSFFRIST MERKNADER

1 IVERKSETTES/FORTSETTES UMIDDELBART
- Prate med naboer og andre folk Alle Kontinuerlig
- Prate med tidligere medlemmer Alle "
- "Munn-til øre/munn" - metoden Alle "
- Ektefelle/samboer som medlemmer Alle "
- Invitere noen til interessante foredrag Alle "
- Ta med en gjest på et møte Alle "
- Bruke sosiale medier - Facebook-aksjon - deling i klubbsammenheng Komm.leder "
- Dele fra nettside og Facebookside - mer deling av medlemmene Medlemmene "
- Utnytte TV-aksjonen Styret Høst 2017 Fylkeskontakt koord.
- plakater på oppslagstavler og liknende Komm.leder Kontinuerlig
- Større jakkemerker/bære og bruke symboler i offentlig rom Alle "
- Synliggjøre hva vi driver med (eks. vis Kiwanismodellen) Alle/Komm.leder "

TILTAK SOM UTREDES/VURDERES VIDERE
VERVING Klubben bør skaffe 1-2 nye medlemmer hvert år

2 Samarbeide med Møteplassen/hobbygruppa Styret 01.des.17 Styremøte
3 Innvandrere (som er integrert i samfunnet) Styret 01.des.17 Drøfte med medlemmene i første omgang
4 Vervekampanje rettet mot miljøer der vi er kjent fra før Klubbutv.kom 08.nov.17 Komme med forslag
5 Barn av nåværende medlemmer Styret og medl. 08.nov.17 Drøfte med medlemmene i første omgang
6 Facebook-aksjon rettet mot spesielle målgrupper Styret/Kommleder 08.nov.17 Drøfte på styremøte. Klubbutv. Deltar

SYNLIGGJØRING
7 Verving gjennom kulturkalenderen Komm.leder Snarest Tar kontakt direkte.
8 Prosjektdeltakelse/samarbeid andre Styret 08.nov.07 Styremøte til høsten
9 Innslag TV-Øst Komm.leder 01.sep.17 Ta sikte på Fest Funksjonshemmede/Brasstasticks

10 Kinoreklame " 01.sep.17 Sjekker muligheter
11 Infomappe markedsføring; med oppfølging Klubbutv/Kommleder Lage utkast snarest. Ref Nils Rustad

INFO/IDESKAPNING

12 Regjeringens forslag til tiltak mot barnefattigdom - studere og bruke Hum.kom
Arb.-og sosdep: Sosialt entreprenørskap- og 
innovasjon. Kartlegging av innsatser
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