7. Mål 2018
Resultatmålene utgjør sammen med budsjettet og organisasjonsplanen årsmøtets rammer for styrets
drift av klubben i året som kommer.
Resultatmålene er utarbeidet med utgangspunkt i de langsiktige strategiene for utvikling av klubben,
resultatene for 2017, medlemsveksten og det foreslåtte budsjettet for 2018.
De langsiktige strategiene ble fastsatt på årsmøtet i 2017, og skal rulleres på årsmøtet i 2019.

Styrets forslag:

Lokaler og utstyr
1)
2)
3)
4)

Vi har det tekniske utstyret som skal til for at minst 20 løftere kan trene samtidig.
Vi har det tekniske utstyret som skal til for å gjennomføre stevneplanen.
Vi har minst 110m2 til rådighet på «vårt» område.
Treningslokalet og utstyret vårt framstår som rent, ryddig og attraktivt.

Aktivitetstilbud
5) Vi har gjennomført minst 8 klubbaktiviteter, i tillegg til trening og stevner.
6) Løftere som bruker andre treningslokaler til vanlig trener minst én gang per måned i
klubblokalet.
7) Alle løftere (som ønsker det) har fått individuelt tilpasset trenings- og stevneprogram og
oppfølging av trener.

Stevner
8) Vi har arrangert minst 6 stevner, derav 1 regionsmesterskap, 1 regionalt stevne og 3 åpne
stevner.
9) Dommere og deltakere har vært fornøyd med arrangementene.
10) Alle lisensierte løftere har hatt gode stevneopplevelser.
11) Vi har hatt (kompetente) lagledere på alle stevner hvor våre medlemmer har deltatt.
12) Vi er i rute med prosjekt NM2020.

Idrettslag, ikke treningssenter
13) 55 løftere med lisens.

Fellesskap, ikke serviceorgan
14) Alle medlemmene gjør en frivillig innsats for klubben, stor eller liten.
15) Stevner i DSIs regi fungerer som arena for utprøving av nye roller.

Rekruttering av unge
16) Minst 15 ungdom / junior blant de aktive løfterne.

Antidoping
17) Ingen løftere doper seg.

Allsidighet
18) Løftere i alle grener og kategorier (U, J, Å, V).

Resultater
19) DSI har løftere i alle norske mesterskap.
20) Løftere fra DSI kvalifiserer seg til internasjonale mesterskap.

Ressurser, organisasjon
21) Vi har økt inntektene gjennom utnyttelse av nye inntektskilder
22) Vi har økt kompetanse og kapasitet i sentrale idrettslige og administrative funksjoner.

