Årsmøteforslag 2019: Revidering av TOSK sin visjon, verdier og strategi
Dagens visjon og verdier:
Visjon - hvorfor har vi TOSK:
- Vi har som mål å tilby et treningsopplegg som passer for både eliterytteren og den som
nettopp har kjøpt sykkel.
Verdier - hvordan TOSK etterlever visjonen:
- Vi ønsker å ha en veldig sosial profil.
- Vi skal ha god tone og stemning på treningene.
- Vi opptrer så ryddig at vi ikke er til sjenanse for våre medtrafikanter.
- Vi tar hensyn til våre medtrafikanter. Dette gjelder fotgjengere, andre syklister og billister.
- Vi overholder alle trafikkregler som gjelder for kjørende i trafikken.
- Vi sykler aldri mer enn to i bredden
- Vi kaster ikke søppel i fra oss når vi er ute og sykler. Det er kun siste mann i rullen som
snyter seg.
- Vi konkurrerer heller aldri på trening og opptrer i så måte varsomt hvis vi skal sykle forbi
noen

Ny Visjon - hvorfor har vi TOSK
TOSK har som mål å tilby et treningsopplegg med en tydelig sosial profil for
sykkelmosjonister på alle nivå, fra de som nettopp har kjøpt seg en sykkel til de som deltar i
sykkelritt.
Nye Verdier - hvordan TOSK etterlever visjonen
● Treningsopplegg og aktiviteter skal ha en sosial profil.
● Det skal alltid være god tone og stemning på trening.
● Vi følger alltid trafikkreglene og tar hensyn til alle medtrafikanter.
● Vi er gode forbilder for våre medsyklister.
● Vi sykler aldri mer enn to i bredden.
● Vi tar hensyn til miljøet og kaster ikke søppel i naturen.
Strategi - hva vi gjør for å etterleve visjon og verdier
● Tilrettelegge et treningsopplegg som den enkelte TOSK kan tilpasse til sitt eget nivå.
● Tilrettelegge et treningsopplegg der TOSKene har mulighet til å trene mest mulig
sammen i gjennom hele året.
● Legge til rette for at alle treninger har en motivator som sikrer en riktig og trygg
gjennomføring av treningene.
● Ta initiativ til / støtte gjennomføring av sykkelaktiviteter med en sosial profil for
TOSK-medlemmene.
● En tydelig profil med klubbtøy av høy kvalitet.
● Godt samarbeid med andre deler av sykkelmiljøet.

