Årsmelding 2015
Verdier/visjon
Styret har satt seg ned og definert våre egne klubbverdier som vi ønsker å jobbe etter og
som vi ønsker at klubben og klubbarbeidet skal være tuftet på:
Kvalitet — Respekt — Glede




kvalitet
i alt vi gjør, både i og utenfor treningssalen
respekt
gir et godt læringsmiljø og utvikler trygghet, selvtillit og gode holdninger hos
våre medlemmer
glede
gjennom trening, mestring og fellesskap

Vår definerte visjon er at 
Rørvik IL Karate skal være et fyrtårn i Ytre Namdal
. Med dette
mener vi:
● vi skal være veldig godt kjent i lokalmiljøet
● vi skal være en, i distriktsmålestokk, stor og stabil klubb
● vi skal være, og oppfattes som, en kvalitetsbevisst organisasjon
● vi skal være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet

Nye treningstilbud
I løpet av 2015 har vi startet opp to nye treningstilbud: Familiekarate og kamptreninger for
barn. Hensikten med å starte opp familiekarate var å gi et treningstilbud til familien og
voksne som ønsker å trene sammen med barna sine. Vi ønsket også å få inn flere voksne
folk i klubben. Kamptreningene ble startet opp for å gi et bedre konkurransetilbud til de av
klubbens medlemmer som ønsker å konkurrere.

Utvikling i medlemsmassen
Medlemstall:

Ant. medlemmer

feb. 2015

feb. 2016

Endring

37

49

+32,4%

Kjønnsfordeling:
feb. 2015

feb. 2016

Kvinner

21,6%

78,4%

Menn

28,6%

71,4%

Aldersfordeling:
feb. 2015

feb. 2016

Barn (<12 år)

54%

49%

Ungdom (1217 år)

19%

18%

Voksne (18 år+)

27%

33%

feb. 2015

feb. 2016

Mongrader (barnebelter)

70%

53%

Lavere kyu (hvitt til grønt)

16%

35%

Høyere kyu (blått og opp)

14%

12%

Beltegradfordeling 2015 / 2016:

Nye graderingskrav
WIKF endret sine priser til graderinger. Vi har i tillegg lagt til noen ekstra krav på de som vil
gradere til brunt og sort belte. Dette for å sikre deltakelse i klubben, og at de som er kommet
lengst gir tilbake til — og hjelper med å bygge opp — klubben som har hjulpet dem fram.
Skal man gradere til brunt belte så må man med andre ord bidra til fellesskapet, enten
gjennom å være instruktør/hjelpeinstruktør, eller ved å bidra i styret eller i komiteer i klubben
som tillitsvalgt.

Ny dommer
Klubben har fått en ny dommer, Ingvill Varøstrand, som har vært dommer på to regionale
stevner i 2015. Det er viktig å ha dommere i klubben da dette er en forutsetning for å kunne
sende flere enn fem utøvere på stevner.

Nye instruktører
Joar Pettersen startet som hjelpeinstruktør på familiegruppa, men tok i stedet over som
instruktør på kampgruppa. SveinArne Sørø er hjelpeinstruktør på barnegruppa. Med andre
ord har vi nå tre, og ikke bare én instruktør, så det er en god økning.

Kjøpt matter
Vi fikk ca 12 000 kr i tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB til kjøp av matter, og har utvidet
2
vårt matteareale med 25m
.

Aktivitet forøvrig
Klubben har avholdt stevne i november 2015, som nå begynner å bli en tradisjon. I tillegg
har vi sendt utøvere på stevne til Steinkjer, som også begynner å bli tradisjon. Vi konkurrerer
ikke spesielt mye eller trener spesielt mye spesifikk konkurransetrening sammenlignet med
klubber som har et sterkere fokus på konkurranser. Dette har vi begynt å jobbe litt med, for å
ha et tilbud til de som ønsker å konkurrere.
Klubben avholdt som vanlig to graderinger i løpet av året.
Klubben hadde én representant på årets samling på Voss i 2015.

Semester‐/treningsavgift
Klubben har økt treningsavgift inneværende semester. Tidligere ble forsikring fakturert i
januar, nå blir summen fordelt på begge semesterinnbetalingene. I tillegg har WIKF økt sin
kontingentsats slik at vi er tvunget til å øke tilsvarende. Forskjellen på barn/voksne er også
økt litt, for å litt bedre gjenspeile ulikheten i treningsmengde.

Regnskap 2015
Vi går stort sett i null 2015. Se eget vedlegg.

Budsjett 2016
Mindre utstyrssalg, liten økning i treningsavgifter, ellers få endringer. Se eget vedlegg.

Valg av styre/tillitsvalgte
Ingrid Holand, Tommy Hunnestad og Torkil Johnsen har signalisert at de ønsker å fortsette i
klubbstyret. Vi har rom for opptil to mennesker til i styret og imøteser gjerne flere
styremedlemmer.

Styret ønsker også tre nye tillitsvalgte/komitéledere. Disse trenger ikke nødvendigvis være
styremedlemmer, men ettersom klubben vokser ønsker vi å få inn flere folk for å bli enda
bedre og få fordelt litt arbeidsoppgaver på flere folk.

Sosialsjef
Vi har en målsetning om å øke den sosiale aktiviteten i klubben, også utenom trening, og
ønsker en sosialsjef som ønsker å lede denne satsningen.

Arrangementsansvarlig
Vi trenger en person som har ansvar for arrangementene våre: Graderinger og stevner.
Dette skjer ca 3 ganger pr år. Det er her snakk om å være den personen som koordinerer
arbeid og fordeler ansvar for drift av kiosk, flytting av matter og ordning av andre praktiske
ting rundt disse arrangementene.

Sponsor‐/dugnadsansvarlig
En person som koordinerer arbeidet med å få inn sponsorer og dugnadskroner til klubben.
Som regnskap og budsjett viser så trenger vi flere inntektskilder.

