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ÞJÓNUSTUMARKMIÐ

Draga úr brottfalli barna og unglinga úr félaginu 

Aðferð:

• Leggja áherslu á að greina ástæðu brottfalls og leita leiða til úrbóta sé þess þörf.
• Leggja áhersla á félagslega þáttinn bæði á æfingatíma og utan hans.
• Nýta fjölbreytileika félagsins til þess að allir geti fundið íþróttagrein við hæfi.
• Leggja áherslu á öflugt og virkt foreldrasamstarf innan félagsins.
• Auka samvinnu á milli deilda, nýta séreinkenni hverrar deildar til styrkingar 

Aftureldingar. 

Afturelding leitist við að hafa gæði og fagmennsku í fyrirrúmi í öllu starfi 

Aðferð:

• Fá viðurkenningu sem fyrirmyndarfélag ÍSÍ.
• Afturelding leggi metnað sinn í að ráða góða og vel menntaða þjálfara. 
• Menntun þjálfara sé í samræmi við þær kröfur sem viðkomandi sérsamband 

gerir. 
• Þjálfarar séu styrktir til náms og endurmenntunar. 
• Þjálfurum, iðkendum, foreldrum, stjórnarmönnum og starfsfólki sé reglulega 

boðið upp á námskeið eða fræðslu sem stuðlar að því að auka þekkingu á 
atriðum tengdum íþróttaiðkun.

• Afturelding tryggi það að öllum þjálfurum félagins sé árlega boðið námskeið í 
skyndihjálp. 

• Starfsdagur sé haldinn árlega, þar sem allir þjálfara komi saman og fræðist.
• Samræma starf deilda einsog hægt er til að hámarka þjónustu og árangur. 
• Formleg íþróttanámskrá útbúin fyrir allar deildir félagsins og að að tryggt verði 

að starfað sé eftir henni. 
• Skrásetja heildarafreksstefnu félagsins. 
• Starfslýsing sé til fyrir framkvæmdastjóra, íþróttafulltrúa, yfirþjálfara deilda og 

aðra þjálfara félagsins. 
• Virkja foreldra og sjálfboðaliða innan félagsins til öflugs og metnaðarfulls starfs, 

þar sem lögð er áhersla á jákvætt uppeldi og íþróttamannslegan anda með 
árlegri afhendingu hvatningaverðlauna. 

AÐSTÖÐUMARKMIÐ

Aðstaða til íþróttaiðkunar hjá Aftureldingu verði í fremsta flokki

Aðferð:

Lögð verði áhersla á að vinna áfram að endurbótum og stækkun íþróttamannvirkja. 
• Stofnaður verði vinnuhópur með fulltrúum allra deilda sem framkvæmir 

þarfagreiningu á íþróttamannvirkjum og aðstöðu sem félagið hefur afnot af. 
• Samráðsvettvangur við bæjaryfirvöld nýttur við hönnun á endurbótum og 

nýframkvæmdum og að lögð verði áhersla á að unnið sé eftir þarfagreiningu 
félagsins. 

• Aðstaða til styrktarþjálfunar verði bætt. 
• Þjálfarar séu fyrirmyndir og hvetji iðkendur til að ganga vel um íþróttaaðstöðuna 

í hvívetna.
• Lögð sé áhersla á að nýting rýma í íþróttamannvirkjum verði með sem bestum 

hætti (klefar, afgreiðsla, fundaraðstaða og æfinga• og keppnissvæði o.s.frv.). 
• Afturelding geri auknar kröfur til hreinlætis í íþróttamannvirkjum sem félagsmenn 

nýta.

75% barna að lágmarki, í grunnskólum Mosfellsbæjar,  
séu þátttakendur í íþróttastarfi Aftureldingar

Aðferð: 

• Markviss kynning á starfi íþróttafélagsins að hausti.
• Kynning á sumarstarfi félagsins.
 • Sameina deildir sem bjóða upp á heilsdags sumarnámskeið.
• Aukið samstarf við íþróttakennara um valáfanga/æfingatíma á skólatíma.
 • Skoða samstarf með íþróttafjöri bæjarins.
• Styrkja starfsemi íþróttaskóla barnanna fyrir 4•6 ára iðkendur.
• Leggja áherslu á félagslega þáttinn í öllu starfi Aftureldingar.
• Efla bæði einstaklinginn sem og íþróttamanninn.
• Tryggja þátttöku barna, óháð fjárhagsstöðu .
• Afturelding vinnur í samstarfi við bæjaryfirvöld að því að styrkja aðlögun barna 

flóttafólks og innflytjenda.

Formáli

Í lok árs 2017 boðaði Aðalstjórn Aftureldingar til stefnumótunarfundar í Krikaskóla í 
Mosfellsbæ. Fundurinn var opinn og gat hver sem vildi hafa áhrif á mótun félagins 
mætt og deilt sínum hugsjónum með öðrum félagsmönnum. Ágætlega var mætt á 
fundinn og margar skemmtilegar hugmyndir komu upp. 

Nú hafa starfsmenn skrifstofu og aðalstjórn tekið saman punktana sem upp komu 
og sett niður á blað ásamt framkvæmdaráætlun. Ungmennafélagið Afturelding 
er með háleidd markmið til næstu ára sem miða að því að börn, ungmenni og 
bæjarbúar geti stundað þá íþrótt sem þau vilja við eins góðar aðstæður og hægt 
er. Unnið verður jafnt og þétt að þeim málum sem eru á stefnumótuninni á næstu 
misserum.

Aðalstjórn Aftureldingar vill koma fram kærum þökkum til allra þeirra sem komu að 
stefnumótuninni.



Rekstur félagsins byggi á traustum fjárhagslegum grunni svo stöðugt  
megi bæta þá þjónustu og aðstöðu sem félagið veitir

Aðferð: 

• Skrifstofa Aftureldingar sjái um skráningu og innheimtu æfingargjalda.
• Leitað verði leiða til að fá öfluga styrktaraðila fyrir félagið í heild. 
• Fjárhagsáætlanir allra deilda liggi fyrir um miðjan nóvember. 
• Bókhald sé fært reglulega þannig að hægt sé að fylgjast með stöðu frá mánuði 

til mánaðar og gripið sé til aðgerða sé ekki farið eftir fjárhagsáætlunum. 
• Aðalstjórn yfirfari fjárhagsstöðu deilda ársfjórðungslega. 
• Að skrifstofa Aftureldingar veiti stjórn deilda stuðning varðandi rekstur og 

skipulag á fjármálum. 
• Að rekstrargrundvöllur deilda sé tryggður með samræmingu og auknum 

stuðningi skrifstofu

Ímynd Aftureldingar sé ávallt sterk 

Leiðir:

• Gerð verði kynningaráætlun fyrir félagið í heild.
• Öll útgáfa, tilkynningar, fjáröflunarstarf, samkomur eða annað sem gert er í nafni 

félagsins skal vera með þeim hætti að Aftureldingu sé sómi af.
• Félagið haldi úti öflugri og virkri heimasíðu og sé virkt á samfélagsmiðlum.
• Að Afturelding sé áberandi á samkomum og hátíðum sem haldnar eru í 

Mosfellsbæ.
• Að Afturelding og Mosfellsbær taki höndum saman við heilsueflingu íbúa í 

sveitafélaginu.

REKSTRARLEG MARKMIÐ




