
NSK BJUDER IN TILL:  

WORKSHOPVECKAN 
 
MÅNDAG 14 OKTOBER – 
   TORSDAG 17 OKTOBER 
      KL.18:30 – 20:30 
         KANSLIET, TRE LILJOR 3 
 
 
 

INFORMATION OM WORKSHOPVECKAN 

NSK är Norrmalms största idrottsförening med verksamhet för över 2000 spelare – de 
flesta barn och ungdomar. Vi jobbar ständigt på att förbättra verksamheten för att fler 
ska kunna idrotta och röra på sig på sina villkor. 
 
Nu vill vi ha din hjälp, dina tankar, ditt bidrag, dina idéer för att vi ska bli ännu bättre. 
Det här är din möjlighet att påverka klubbens framtid och bidra till våra viktiga 
långsiktiga satsningar. Därmed erbjuder vi nu fyra workshops på våra fyra mest 
prioriterade områden: 

SOCIAL HÅLLBARHET 

ANLÄGGNINGAR 

SPONSRING & SAMARBETEN 

MEDLEMSUPPLEVELSE 
 
Kom och bidra för att vi ska kunna skapa bästa möjliga verksamhet för dina barn, dig 
själv och det lokala samhället. 
 
Vi bjuder på något att äta och dricka med möjlighet att gå vidare efter avslutad 
workshop. 
 

ANMÄLAN 
Anmäl ditt deltagande via vår hemsida och klicka på ”Workshopveckan”. 

OBS! Du kan självklart välja att vara med på bara en eller alla workshops. 

https://norrtullssk.myclub.se/menu/pages/22081


Måndag 14 oktober – SOCIAL HÅLLBARHET 

En av NSK:s tre grundvärderingar är att alla ska få vara med vilket har fått sitt uttryck i:  

• Ökade möjligheter för spelare med olika ambitionsnivåer att spela på sina villkor 

• Att aktivt integrera nyanlända barn och föräldrar i vår verksamhet 

• En helt jämställd styrelse 
 
Nu vill vi ha era idéer och funderingar kring hur vi kan bli ännu bättre med att vara 
öppen för alla. Hur kan vi aktivera fler tjejer eller få fler mammor att ställa upp som 
ledare? Hur ökar vi antalet tonåringar som är verksamma i NSK? Hur tar vi ett större 
socialt ansvarstagande? Vilka andra målgrupper vill vi nå ut till? Sitter du på tankar och 
förslag eller är bara allmänt nyfiken – då är du välkommen på denna workshop. 
___________________________________________________________________________ 

 
Tisdag 15 oktober – ANLÄGGNINGAR 

Fler och fler barn tvingas sluta med idrotten eftersom det inte finns tillräckligt med ytor 
i innerstaden – hälften har slutat vid 12 års ålder. NSK har aktivt kämpat för att belysa 
situationen och har under de senaste två åren haft en helsida i DN, varit med på SVT 
Rapport, haft flera artiklar i lokalpressen, varit i P4 tre gånger och hållit en 
demonstration med 500 deltagare. Trots det har situationen förvärrats och nu i vinter 
blir förutsättningarna ännu sämre när en hall i Matteus skola stängs för idrotten.  
 
Hur ska vi göra för att nå framgång i denna fråga? Hur får vi politiker att ta ansvar och 
följa de beslut som faktiskt är tagna? Kom med idéer, inslag, expertis, med mer och 
hjälp oss att skapa vettiga förutsättningar att idrotta i Vasasatan. 
___________________________________________________________________________ 

 
Onsdag 16 oktober – SPONSRING & SAMARBETEN 

NSKs intäkter idag kommer från medlemmarna – i form av medlems-/träningsavgifter 
och lägerintäkter – eller från stat/kommun i form av bidrag. Avgörande för att kunna 
erbjuda en ännu bättre verksamhet och attrahera ännu mer kvalificerade tränare är våra 
ekonomiska resurser. Med över 2000 aktiva i verksamheten och genom vår geografiska 
position på Norrmalm bör vi ha stora möjligheter att öka våra intäkter. 
 
Sponsring är ett naturligt tillväxtområde – kanske sitter du på kontakter som du kan 
hjälpa klubben med? Eller så har du egna idéer på hur vi kan ta vara på vår starka 
position för att generera ökade intäkter till klubben? Hjälp oss att skapa bättre 
förutsättningar för alla spelare genom konstruktiva diskussioner och förslag. 
___________________________________________________________________________ 

 
Torsdag 17 oktober – MEDLEMSUPPLEVELSE 

En förenings viktigaste resurs är dess medlemmar. Att medlemmarna trivs och utvecklas 
är nyckeln till att de stannar och lockar till sig fler. Att NSK har växt från 500 spelare till 
över 2000 på tio är tyder på att vi gör mycket rätt – men vad kan vi göra ännu bättre? 
 
Hur skapar vi en ännu bättre upplevelse för medlemmarna? Vad kan vi göra för att våra 
spelare ska vilja vara kvar och utvecklas i NSK? Vilka fokusområden borde vi ha för att 
lyckas med detta? Hur attraherar vi och behåller duktiga ledare? Vill du skapa bästa 
möjliga förutsättningar för alla våra spelare – då ses vi på torsdagen. 


