
 

IAKS NORDIC STRATEGISAMLING 
 

REFERAT 
DATO: 1.- 2. juni 2022 

STED: Oslo 

Deltakere: André Flatner, Marina Högland, Lisa Mari Watson, Nils-Olof Zethrin, Ola Mattsson, Camilla H. 

Lindh og Bjørg Liljedal 

 

Dag 1.  Oslo Skatehall 

 Befaring Oslo Skatehall. 

Oppsummering av 
referat og 
diskusjon/kommentarer 
fra sist strategisamling i 
Stocholm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André Flatner ga en kort oppsummering fra strategisamlingen i Stockholm som 
bakgrunn for videre arbeid med å fullføre en felles strategi for IAKS Nordic. 

 Hvorfor er IAKS Nordic til – hva er og hva skal vårt fundament være?  

 Hva er merverdien for organisasjonen? 

 Hvordan skal organisasjonen jobbe – konkrete planer gjennom en 
aktivitets kalender. 

Målet med de to strategisamlingene er å få laget et strategidokument for IAKS 
Nordic som skal vise hvordan vi prioriterer, samt være en rettesnor gjennom 
felles sett med verdier. 
 

Diskusjon: 
Hvordan utøve verdiene; transparente og uavhengige?  
Hva vil de nordiske medlemsorganisasjonene være opptatt av? Vi kan dele 
medlemsorganisasjonene inn i tre: Offentlige sektor eks. kommuner, frivillige 
organisasjoner eks. TVERGA og produsenter/privat eks. Unisport. 

Why we are: 

We believe that building bridges of competence and making people 

interact across business, enables an active and sustainable society 

How we work: 

We work for public good with focus on innovation and sustainability. 

What we do: 

We provide added value with the latest insights and exchange of 

experience, through study trips, networking, webinars, meet ups, 

newsletters, events, seminars and conferences.  

Our Values: 

We are independent, transparent and knowledge-based. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeid med strategisk 
tidslinje: 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem er medlemmene 
våre? 

IAKS Nordic skal være en organisasjon for kunnskapsdeling, samler alle aktører 
på tvers av økonomi, produkt m.m. 
 
Hva mener IAKS Nordic med begrepet bærekraft? 
Hvilke mål er viktig / hva skal vi sette fokus på for å nå bærekraftsmålene? 
Få frem budskapet med organisasjonen – brobygger mellom offentlig og 
private. 
 
Arbeidsoppgave, Ola og Lisa: Fylle inn under Why, how, what – hva legger vi i 
begrepet bærekraft (sustainability)? 
 
 
Strategisk tidslinje: 
Konkretisere MÅL for organisasjonen: Hva er fokus / hvor ønsker vi å være/hva 
ligger i dette? 
Viktig for styret å ha mål: 1 år, 3 år og 5 år.  
Målene skal være; konkret, målbart, oppnåelige/realistiske, relevante       
(avsjekk med medlemmer), sette deadline, hva har vi av ressurser og hva må vi 
ha av handlingsrom. 
 
 
Hvordan ser fordelingen på medlemmene i IAKS nordic ut 
mellom de tre gruppene; private organisasjoner, offentlige sektor og 
produsenter. 
Arbeidsoppgave: Koordinator utarbeider en % oversikt for nøyaktig oversikt. 
Hvilke organisasjoner og i hvilke land – matrise. 
 
IAKS Nordic er litt ulikt flere andre seksjoner av IAKS, med overvekt av 
medlemmer fra offentlig sektor. Hvordan kan vi få flere private organisasjoner 
/ produsenter til å ønske medlemmer? 

 Mange produsenter er medlemmer pga. Køln-messen.  

 Bør vi lage en undersøkelse blant de private medlemmene 
om hva de mener er viktig for at de er med i IAKS Nordic? Hvordan kan 
de i samarbeid med offentlige kommuner, fremme produkt og 
messen? 

 Eller si hva vi kan tilby? Ikke nødvendig hva medlemmene ønsker. Vi 
må snakke mer om hvorfor de skal være medlemmer og ikke så mye 
om hva de får. 

 
Arbeidsoppgave: Koordinator lager en enkel spørreundersøkelse til 
medlemmene om hva de ønsker og forventer av IAKS Nordic i 2023. 
 
Alle tre medlemsgruppene er viktige for å skape den kunnskapsutvekslingen vi 
ønsker for IAKS Nordic. 
 
Hvordan jobbe for å få flere medlemmer: 

 Vi har en god økonomi som gjør at vi kan tilby god kvalitet på det vi 
tilbyr medlemmene. 



 

 Fortsette å skape, sette i gang aktiviteter og håper disse er attraktive 
nok. Vi skal rekruttere gjennom gode aktiviteter. 
 

Hvordan skal en få organisasjon oppe å gå angående administrasjon: 

 Hvor er skillelinjen på antall medlemmer – opp mot % administrasjon. 

 Sjekke med andre seksjoner hvor mye skal til for mer stabil 
administrasjon. 

 Ha en klar økonomiplan – for hvor mye skal en vokse – 
administrasjon. 

 
Arbeidsoppgave: André og Esben ser på en økonomianalyse for medlemsvekst 
og framtidig finansiering av økt koordinatorstilling. 
 
Hva trenger vi å oppnå?  

 Innovasjon og utvikling er viktig for å nå de vi ønsker og de 
medlemmene vi alt har. 

 Utvikle hub for verdiskapning. Bruke vårt eget nettverk.  

 Hva treffer kommunene; inspirerende anlegge – 10 tips for å oppnå – 
gode anlegg. 

 Hva skal en ikke gjøre – kunnskap om hva som ikke fungerer. 

 Revidensbasert/tre søylene: Forsknings kunnskap, medvirknings 
kunnskap og erfaringsbasert kunnskaps. + politisk basert viten.  
 

Formulere MÅL: 

 Økt antall medlemmer – sikre en god/bærekraftig drift som 
medlemmene ønsker. 

 Action plan i seg selv er rekrutterende. 
 
Hvordan tilnærmer vi oss medlemmene: 

- Ringer de nye. (Koordinator avtaler med Silke om å få tilbakemelding 
om når et nytt medlem kommer inn. André ringer). 

- Vi må markedsføre gjennom handling. Aktivitetsplan / tilgang til 
nettverk. Stolpe arrangementer. 

- Begynne med de tett på! 
- Private aktører: Hva ønskemålet – opp mot produktet? 
- Se tilbakemelding fra Esben. God praktiske eksempler. 
- Lisa Mari:  Tverga har fire videoer 

Ola: LOA har også gode video materiell.  
- Tema eks. webinar: Innovative anskaffelser som temas – hva er 

handlingsrommet? 
-  

Hvor ønsker IAKS Nordic å være om 5 år: Nest størst i Europa!  
 
Arbeidsoppgave: André og Marina utformer forslag til mål for organisasjonen. 
 

IAKS nordic SWOT Styre arbeidet i to grupper med å identifisere; styrker, svakheter, trusler og 
muligheter. De tre/fire viktigste punktene. 
 
 



 

Styrker: 
- Bredden i medlemmene våre 
- God økonomi 
- Den «nordiske» kulturen 

Svakheter: 
- Lite tid og menneskelige ressurser – vanskelig med kontinuitet 
- Kompleks nordisk geografi 
- Lite aktivitet / lite å tilby medlemmene de to siste årene 

Trusler: 
- Må levere aktivitet i 2023 for ikke miste medlemmer 
- Flere som kan komme med «konkurrerende» produkter  

 
Muligheter: 

- Stor kompetanse i nettverket 
- Få en sterk posisjon – viktig å være medlem pga. unik medlemsmasse 

 
Hvordan går vi videre: 
Vi er ikke i mål med målsetning.  
SWOT hva er viktig – hvor legger vi våre ressurser. 
Hele styret må få eierskapet.  
 
Hva skal vi gjøre i 2023.  
Tester /utforsker. Hva er da neste milepæl? 
Det må skapes aktivitet i 2023 
Konkret handlingsplan august 2022 – desember 2023. 
KU1 og KU 2 – 2023. 
Action plan høst 22 og eller 2023. 
 
Vi har en bra struktur – god økonomi 
Vi har dårlig tid. 
 

 

Dag 2 Deichmanske bibliotek 

 Hovedmål - medlemsutvikling. 
Hvor lang tid vil det ta og hva skal til for å bli nest største organisasjon i 
Europa? 
Gjennomgang av medlemsutviklingen – tall fra IAKS årsrapport. 
I håndboken til IAKS er det tips og råd om hvordan jobbe med 
medlemsutvikling. (Sende til styremedlemmene ) 
 
Hva tror vi kan være det viktigste vi skal jobbe mot: Medlemsvekst med en 
begrenset administrasjon. 
 
Hvordan er IAKS sin aktivitetskalender bygd opp: 

- Dags seminarer, ½ dag og webinarer. 
- Åpne møter/paneldebatt. 

 
Andrè ønsker tilbakemelding fra styremedlemmene inn mot IAKS hovedstyre. 
Hva med samarbeid med Canada. + Japan? 



 

 
 
Hvor er IAKS Nordic i dag og hvor skal vi: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mål: 60 medlemmer i 2022 
 
Aktivitet med kvalitet er nøkkelen for å få medlemsvekst: 
Hva er verdiskapende for eksisterende medlemmer og nye medlemmer? 

- Ola: Hvor stor forskjell er det på kostnadene for å være medlem opp 
mot ikke medlemmer. Hva får medlemsorganisasjoner. 

- Aktivitet etter hoved aktiviteter – hybrid? Skape merverdi etter selve 
aktiviteten. Video, notater som medlemmer kan få i etterkant av 
aktivitet. 

- Identifisere temaer for 2023 vi ønsker å ha fokus på. 
- Benytte sponsorer til studieturer/seminarer. Gir et overskudd som kan 

sikre god kvalitet og finansiering av økte ressurser. 
‘ 
Aktivitet 2022/ 2023:  

 Studietur 1 gang i året. 

 Webinar 2 ganger i året: Ikke noe problem å finne tema eller 
ressurser. Utfordring er det tekniske.  
Kan IAKS hjelpe de andre seksjonene med felles verktøy?  
Andrè sjekker dette. Camilla sender tips og råd om hvordan arrangere 
webinar. 
Webinar som er innspilt på forhånd er også god løsning. 

 Organisere aktiviteter under Køln messe og Treffpunkt Idrott. 

 Vi tror medlemmene ønsker å bygge nettverk. 
Viktig at vi etter et lite aktivitet i 2021 har fokus på de medlemmene vi 
har – får vi til gode aktiviteter i 2022 og 2023 vil det generere nye 
medlemmer. 

               Et vellykket arrangement – gjør at medlemmer viser stor tilfredshet.  
 
2022: 

 September – International pool Conference – Asker Norway 
               IAKS Nordic arrangere dagseminar med fokus på programmering av   
               bad.  
Arbeidsoppgave: Bjørn, André og Bjørg koordinerer med Silke.  
 

 5. – 6. oktober 2022: IAKS Odense Expert Cirkel. Samarbeide med 
IAKS International 

              Befaring / konferanse. Lage et program for de nordiske medlemmene      

Medlemsvekst 
Bygge 

organisasjon 



 

              5. oktober:  
              Befaring i København med medlemsmiddag/nettverk på kvelden. 
              Tog til Odense morgen 6.oktober for de som ønsker å følge IAKS      
               konferansen. 
Ansvarlig: Ola, Lisa og Bjørg koordinerer med Silke.  
 

 Desember – expert talk, webinar. Tema?  
 
2023 

 Februar – Expert talk/webinar Tema?  

 Mars – Swedish fair/ Swedish sports summit – Gothenburg Sweden 
               Lage befaringstur i kombinasjon med träffpunkt idrott.  
Arbeidsoppgaver: Marina avklarer med Göteborg kommun om et bra opplegg. 
Nils-Olof og Daniel holder i program med Svenska Mässan. André følger opp 
avtale. Får vi på plass sponsorer for IAKS-delen? Bjørg og Camilla ser på mulige 
sponsorer. Avklar med Silke hvordan dette praktiseres. 
 

 Mai – Studietur– Helsinki Finland. General assembly 
Arbeidsoppgave: Marina, Jarkko og Emma ser på tema og program. 
 

 August – Expert/talk webinar? 

 Oktober – FSB FAIR/IAKS Conference – Cologne Germany 
               Nordic meetup 

 Desember – Expert talk/webinar 
 
 

 

Bjørg Liljedal 

Koordinator 


