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3‐ÅRSPLAN FOR KLUBBUTVIKLING 
 
Denne planen ble utarbeidet i Kiwanisåret 2016 ‐ 2017, revidert i februar 2019 og gjelder i 3 år fra 
februar 2019.  
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. 
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