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Klubbinformasjon
Klubbnavn: Sportsklubben Træff
Stiftet:
1.10.1924
Idrett(er):
Fotball, håndball, idrettsskole
Postadresse:
Aukraveien 34, 6413 Molde
E-postadresse:
hovedstyret@traeff.no
Internettadresse:
www.traeff.no
Organisasjonsnummer:
976912616
Bankforbindelse:
Bankkonto: 9650 09 44282
Medlem av:
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet:
NFF/NRFK; NHF/NHF region midt; MRIK; Molde idrettsråd
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Verdier
Sportsklubben Træff baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd.
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Sportsklubben Træff tydeliggjort hva som skal prege
oss og klubben vår i form av en vedtatt sportsplan. Verdiene beskriver hvordan vi er og
hvordan vi vil bli.
Sportsklubben Træff sine verdier:
Glede - ved å gi klubbens aktive et tilbud som samsvarer med det enkelte individs nivå
Helse - ved å stimulere til allsidighet i treningsarbeidet for å unngå tidlige og ensidige belastningsskader
Fellesskap - ved å utvikle et klubbfellesskap som involverer aktive, foreldre, tillitsvalgte og øvrige medlemmer uavhengig av kjønn og alder og uavhengig av særidrett

Verdiene skal hjelpe oss til






å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjon
Sportsklubben Træff skal lede og utbre sin idrettslige aktivitet på en slik måte
at alle som ønsker det, kan drive idrett i et godt miljø
Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller
hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss
etter og skape sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god
kommunikasjon. Klubben kan beskrive visjonen på flere måter, slik at den lettere kan forstås
av alle, og slik at alle kan se hvordan de kan bidra for å nå drømmen.

Virksomhetsidé
Ved hjelp av stor aktivitet og godt miljø skal klubben gjøres attraktiv og kjent
på en positiv måte
Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer
hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den
forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.
Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte,
trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi
skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.
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Hovedmål
Gi et differensiert tilbud som omfatter bredde, mosjon og talentutvikling
Utvikle seniorlag på et så høyt nivå at talentene blir i klubben
Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til
omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir
konkretisert ved hjelp av ulike delmål – og innenfor hvilke innsatsområder man ønsker å
oppnå målene. Det tar tid å oppnå hovedmålet, og det kan revideres etter behov.
Noen klubber definerer et overordnet hovedmål og konkretiserer deretter de viktigste
delmålene for ulike områder i klubben. Andre klubber velger å liste opp 3–6 målsettinger,
der man sier hvilke kvalitetsmessige effekter klubben skal oppnå (effektmål), og hvilke
kvantifiserbare resultater den skal oppnå (resultatmål).
Sportsplan / utviklingsplan: http://www.traeff.no/site/img/159/Traeffskolen__Sportsplan___Utviklingsplan_m_vedlegg.pdf

Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er
nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i
minst én måned og ha betalt kontingent.
Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å
være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på
årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.
Loven:
http://www.traeff.no/site/img/159/Lov_for_Traeff_oppdatert_iht_ny_lovnorm_.pdf
Protokoll fra årsmøtet 2014: http://www.traeff.no/site/img/159/Traeff-ProtokollAArsmoete-2014.pdf
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