Visjon og verdigrunnlag*

Visjon:
Virksomhetsidè:

Varig fotballglede
Aldersbestemt fotball i fokus

Våre verdier - som gjør at vi skal oppfylle visjonen:
-

Kvalitet på feltet
Bevisst lagbygging
Gode holdninger
Engasjerte foreldre
Inkluderende i alle ledd

Astor FK skal gjennom samhold og trivsel gi gode opplevelser for barn og unge på Byåsen. Klubben
skal engasjere medlemmer og foresatte til å ta ansvar for klubbens drift og utvikling. Vi skal vise
respekt for hverandre, motarbeide mobbing og bidra til toleranse og mangfold.

Våre hovedmål




Vi skal være en foregangsklubb når det gjelder klubbutvikling og sportslig utvikling.
Vi skal ha et godt baneanlegg tilpasset klubbens aktivitetsnivå.
Vi skal stille jente- og guttelag i alle årsklasser.

Sportslige mål




Vi deler Fotballforbundet sin målsetning om "Flest mulig - lengst mulig - best mulig".
Vi skal tilby et differensiert tilbud som er tilpasset den enkeltes lyst og ambisjon.
Vi skal ha særlig fokus på utvikling av trenere, dommere og ledere.

Sosiale mål




Vi skal skape en arena for sosialt fellesskap for spillere, foresatte og tillitsvalgte.
Vi skal jobbe bevisst for å stimulere klubbfølelse, eierskap og tilhørighet.
Vi skal aktivt motvirke mobbing og ekskludering, og bidra til toleranse og mangfold.

Organisatoriske mål









Vi skal involvere flest mulig foreldre i klubbens og lagenes drift.
Vi skal arbeide på en måte som utnytter menneskelige og økonomiske ressurser best mulig.
Vi skal legge til rette for at tillitsvalgte, trenere, dommere og ledere gis faglig utvikling.
Vi skal sikre klare ansvarsforhold blant tillitsvalgte på alle nivåer.
Vi skal drive målrettet og god intern og ekstern informasjon.
Vi skal ha definert ansvarsforhold mellom klubb og spiller.
Vi skal delta aktivt som pådriver i de idrettspolitiske organer der klubben er representert.
Vi skal forvalte og utvikle klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig.

* Vedtatt på årsmøtet i Astor Fotballklubb 23. februar 2015

