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Organisasjonsplan for IL Norodd
Organisasjonsplanen er et virkemiddel for å regulere idrettslagets interne organisering, og i
henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag, § 10 pkt. 13 skal denne planen stå på sakslista til
årsmøtet hvert år.
Med dette menes at: «Behandle idrettslagets organisasjonsplan» skal stå på saklista, selv om
det ikke er forslag til endring.
Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over grupper/avdelinger, tillitsvalgte i
tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv som kontrollutvalg og valgkomité.
Når idrettslag i forbindelse med «Samordnet Søknad og Rapportering» tildeles gruppekoder
(GR) så er dette kun for å knytte laget opp mot de aktuelle særforbund og er ikke ment å
regulere intern organisering. Det stilles dermed ikke krav om at det må opprettes egen
gruppe for tilhørighet i særforbund. Idrettslagets årsmøte er suveren i å bestemme intern
organisering.
Uavhengig av organisasjonsplanens innhold så gjelder prinsippet om at planen må bli et
«levende» dokument for idrettslaget.
Valgkomiteen må bruke planen aktivt i sitt arbeid.

ORGANISASJONSPLANENS FORMÅL:
➢ Å organisere idrettslaget best mulig, slik at en utnytter de menneskelige og økonomiske
ressursene gunstig
➢ Redusere behovet for antall tillitsvalgte
➢ Øke rekrutteringen av tillitsvalgte (gjennom mer bruk av ad-hoc utvalg/komitéer)
➢ Forenkle valgkomitéens arbeid
➢ Definere hvem som må velges av årsmøtet i tillegg til de lovpålagte vervene, og hvem som
kan oppnevnes av styret eller gruppestyrene
➢ Definere valgperioder for de enkelte verv med tanke på kontinuitet og rekruttering/opplæring
➢ Effektive årsmøter uten at valg tar 4/5 av tiden
➢ Å øke aktivitet på det sportslige plan gjennom mindre administrasjon
➢ Å ha klare ansvarsforhold og myndighetsforhold i tillitsmannsapparatet
➢ Å bedre den interne og eksterne informasjonsflyten
➢ Å ta vare på - og utnytte klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig
➢ Å oppfylle intensjonen i NIFs bestemmelse om barneidrett
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Årsmøtet

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Hovedstyret
Leder
Nestleder
Sekretær
Økonomi/kasserer
Medlemsansvarlig
Varamedlem
Leder friidrett
Leder svømming
Leder sykkel
Leder triatlon

Kontrollutvalg
Leder
Medlem

Administrasjon
Daglig leder

Friidrett

Svømming

Sykkel

Triatlon

Det skal være minst to representanter for hvert kjønn i styrer, råd, utvalg mv. med mer enn tre
medlemmer. I styrer, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være
representert, j.fr. idrettslagets lov § 4.

Årsmøtet
✓
✓
✓
✓
✓

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet
Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året innen utgangen av mars måned
Det skal skrives en protokoll fra årsmøtet som skal signeres av de to som er valg til å signere
Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes
Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene
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✓ Innkomne forslag skal være styret i hende to uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes
ut en uke før, inkludert valgkomiteens innstilling
✓ Årsmøtet er for medlemmer i idrettslaget. Det er kun de som har betalt
medlemskontingenten og som fyller 15 år i løpet av året som har stemmerett.
Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år
✓ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme
hvordan idrettslaget skal drives bør stille på årsmøtet
✓ Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf § 10
Klubben er medlem av følgende særforbund/regioner/særkretser:
➢ Norges Friidrettsforbund og Møre og Romsdal friidrettskrets
➢ Norges Svømmeforbund
➢ Norges Cykleforbund og NCF Region Midt
➢ Norges Triatlonforbund

Hovedstyrets funksjon og sammensetning
Hovedstyret skal
•

•
•
•
•
•

Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
samt oppgaver beskrevet i § i NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Hovedstyret har ansvar for at
det finnes retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget
Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
idrettsmyndigheter
Stå for lagets daglige ledelse eventuelt sammen med daglig leder og representere
idrettslaget utad
Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent
budsjett
Sammen med daglig leder og gruppene sørge for at det blir innsendt søknader om offentlige
tilskudd, m.m.
Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Derfor anbefales at
hovedstyret og grupper/utvalg diskuterer arbeidsfordeling og at spesiell kompetanse og/eller
interesser ivaretas.
Leder
•
•
•
•
•

er idrettslaget ansikt utad, og idrettslaget representant i møter og forhandlinger
står for idrettslaget daglige ledelse, koordinerer styrets og idrettslagets totale aktivitet
innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
anviser utbetalinger sammen med kasserer
skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse
for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.

Nestleder
•

fungere som leder under dennes fravær
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•
•

bistår leder og danner et lederteam med denne.
har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Sekretær
•
•
•
•

føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer
lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene

Økonomiansvarlig/kasserer
•
•
•
•
•

Disponerer lagets midler og har fullmakt til idrettslagets bankkontoer
har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne
(http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm)
anviser utbetalinger sammen med leder
har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
sette opp resultatregnskap og balanse ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til
årsmøtet

Medlemsansvarlig
•
•
•

holder orden på medlemsregisteret
er bindeleddet mellom klubben og medlemmene
kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks. informasjon/web, sosialt-ansvarlig, o.l.

Varamedlem
•
•
•

møter på styrets møter
tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
kan være valgt til spesielle oppgaver

KOMMENTAR:
•

•
•
•
•

Leder og kasserer disponerer konti i fellesskap. Leder attesterer regninger sammen med
økonomiansvarlig/kasserer som gjelder hovedlaget. Ellers attesterer
økonomiansvarlig/kasserer sammen med lederne i gruppene.
Styret oppnevner ansvarlig for politiattestordningen
Styret oppnevner ansvarlig for barneidretten
Nestleder er idrettslagets kontaktperson for anlegg og skal ha et overoppsyn med lagets
klubbhus og utstyr
Den daglige driften av idrettsanleggene ivaretas og organiseres av de respektive grupper
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HOVEDSTYRETS ANSVAR:
Følgende ansvarsområde er definert i lagets lov § 11:
Hovedstyret skal bl.a.:
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av hovedstyret, som representerer idrettslaget utad.
(2) Hovedstyret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse
beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.
(3) Forvaltning av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under
hovedstyret. Hovedstyret skal sørge for:
▪ at idrettslagets formål ivaretas
▪ forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
▪ at beslutninger fattes i samsvar med overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtes vedtak
▪ registrere opplysninger iht. § 3 (2)
▪ at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen
▪ at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten
(4) Hovedstyret kan oppnevne komitéer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller
enkeltstående oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
(5) Hovedstyret kan oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede
organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
(6) Hovedstyret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.
I tillegg pålegges hovedstyret ansvaret for:
•
•
•
•

Generell intern og ekstern informasjon
Samordning av sponsoravtaler
Samordning av intern sportslig aktivitet og andre aktivitetsplaner
Samordning av økonomitiltak på et visst nivå

Framtidig daglig leder
Daglig leder er ansatt i idrettslaget og har ansvar for daglig drift av klubben. Daglig leder ansettes av
hovedstyret og rapportere til styret. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde gis av hovedstyret gjennom
styreleder som da er arbeidsleder.
Selv om klubben har daglig leder, er det fortsatt hovedstyret som har juridisk ansvar for driften av
klubben.
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Forslag til oppgaver for daglig leder:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Regnskap/økonomi
Marked
Konkurranse/treningsavvikling – i samarbeid med gruppestyrene
Arrangementsansvarlig i samarbeid med gruppene
Kontakt med offentlige myndigheter, kretser og forbund
Styrets sekretær
Klubbhus, anlegg, drift
Kompetansebygging
Organisasjonsutvikling
Handlingsplaner
Medlemsregistrering

ORGANISERING AV GRUPPENE
Hva sier loven om grupper:
(1)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever
lovendring, jf. § 2(2).

(2)

Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på
årsmøtet eller oppnevnes av hovedstyret etter fullmakt fra årsmøtet.
b) Gruppen bør minst ha et årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og
aktiviteten i gruppen og foreslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill
til saker som behandles av hovedstyret eller årsmøtet.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av
årsmøtet eller styret.
e) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

Sammensetning: (minimum 3 personer dersom man skal ha gruppestyre)
Leder
Gruppekasserer
Sekretær
De enkelte grupper kan oppnevne etter behov egne anleggsansvarlige/anleggsutvalg/banestyre etc.
Gruppen foreslår kandidater til valgkomiteen. Gruppestyret velges på årsmøtet i hovedlaget.
Alternativt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på
kandidater fra gruppen.
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Det oppnevnes en ansvarlig for aktiviteten. Vedkommende trenger ikke å være styremedlem.

Økonomi:
Gruppene kan ha «egen» økonomi, «eget» budsjett og regnskap som vedtas/godkjennes på årsmøtet i
klubben. For oversiktens skyld skal det lages «konsernregnskap» til årsmøtet som viser de totale
tallene for idrettslaget.
Gruppene skal innordne seg hovedstyrets planer for økonomitiltak. Treningsavgift og "egne tiltak"
disponeres av gruppene. Gruppene betaler alle kontingenter/avgifter til særkretser/regioner/forbund.
Utover dette ytes i utgangspunktet ikke tilskudd fra hovedlaget til gruppene. Felles økonomi går til
felles tiltak. Dette inkludere LAM og momskompensasjon.
Anlegg
Gruppene som driver aktivitet på lagets idrettsanlegg, skal ha egne anleggsansvarlige/anleggsutvalg
med ansvar for den daglige driften. Disse skal være i dialog med hovedstyret gjennom lagets
kontaktperson for anlegg.
Oppgaver i forhold til ”fellesskapet”
Gruppene skal bidra til at alle som deltar i organisert trening og konkurranser i lagets regi har sitt
medlemskap i orden.

Kontrollutvalget
(1)

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak,
b) Ha et særlig søkelys på at idrettslaget har en forsvarlig forvaltning – og økonomistyring, at
dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
c) Forelegges alle forslag til vedtak, som skal behandles på årsmøtet, og gi en uttalelse til de
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, og gi en beretning til årsmøtet og foreta regnskapsrevisjon,
med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte
med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget
finner nødvendig.
e) Utføre de oppgaver som kommer frem av vedtatt instruks.

(2)

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Valgkomitéen
Årsmøtet velger valgkomiteen som består av leder + 2 medlemmer og med 1 varamedlem.
Valgkomiteen bør rekrutteres fra medlemmer som er aktivt med i idrettslagets arbeid.
Valgkomiteen MÅ
•
Få beskjed i god tid om at de er valgt, og dato for årsmøtet
•
Få komplett liste over tillitsvalgte i laget og hvem som er på valg
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•
•

Få tilgang til medlemsoversikten
Få tilgang til lagets organisasjonsplan

Det er hovedstyrets ansvar å sørge for at valgkomiteen får dette.

Valgkomiteens arbeid:
• Valgkomiteen må starte arbeidet i god tid
• Leder i valgkomiteen har ansvar for at komiteen kommer i funksjon
- Valgkomiteen må skaffe seg en oversikt over hvem som ønsker gjenvalg eller
eventuelt ønsker andre verv
• Organisasjonsplanen må brukes aktivt, slik at de som blir forespurt vet hvilket ansvar og
hvilke arbeidsoppgaver de er tiltenkt
• Utarbeidelse av forslag på kandidater, som skal fremlegges på årsmøtet
• Det er utarbeidet egen instruks for valgkomitéen
• Det er en absolutt fordel om valgkomiteens innstilling er klar, og kan legges ved styrets øvrige
dokumenter
Verdt å merke seg:
•
•

Kun medlemmer som fyller 15 år i løpet av året er valgbare til tillitsverv i laget, jfr. NIFs lov
Tillitsvalgte som ikke er på valg (dvs. har 1 år igjen av sin funksjonstid) kan velges til annet
verv. Den som da velges inn i det vervet som vedkommende trer ut av, må velges for 1 år, jfr.
intensjonen om kontinuitet, der halvparten av styret er på valg hvert år. Ellers vil en komme i
utakt ved valget neste år.

Følgende skal i henhold til organisasjonsplanen velges på årsmøtet:
HOVEDSTYRET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder
Nestleder
Sekretær
Økonomiansvarlig/kasserer
Medlemsansvarlig
Varamedlem
Leder for friidrettsgruppa
Leder for svømmegruppa
Leder for sykkelgruppa
Leder for triatlon

Friidrettsgruppa: (oppnevnes av årlig møte i gruppa /leder velges på årsmøtet)
• Leder
• Gruppekasserer
• Sekretær
Årsmøtet gir fullmakt til gruppestyret å oppnevne anleggsutvalg/anleggsansvarlig, oppmenn og
foreldrekontakter i henhold til organisasjonsplanen og aktivitet.
Svømmegruppa: (oppnevnes av årlig møte i gruppa/leder velges på årsmøtet)
•

Leder
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• Gruppekasserer
• Sekretær
Årsmøtet gir fullmakt til gruppestyret å oppnevne anleggsutvalg/anleggsansvarlig, oppmenn og
foreldrekontakter i henhold til organisasjonsplanen og aktivitet.

Sykkelgruppa: (oppnevnes av årlig møte i gruppa/leder velges på årsmøtet)
• Leder
• Gruppekasserer
• Sekretær
Årsmøtet gir fullmakt til gruppestyret å oppnevne oppmenn og foreldrekontakter i henhold til
organisasjonsplanen og aktivitet.

Triatlon: Er organisert rett under hovedstyret uten å være selvstendig gruppe
•

Leder/kontaktperson utpekes av de aktive innen triatlon i klubben og velges på årsmøtet

UTSENDINGER SOM SKAL REPRESENTERE I OVERORDNA ORG. LEDD: (velges eller
hovedstyret gis fullmakt til å oppnevne)
Kristiansund Idrettsråd
Norges Friidrettsforbund/Møre og Romsdal friidrettskrets
Norges Svømmeforbund
Norges Cykleforbund/NCF Region Midt
Norges Triatlonforbund
KONTROLLUTVALG: (velges på årsmøtet etter forslag fra valgkomitéen)
•
•

Leder
Medlem

VALGKOMITE: (velges på årsmøtet etter forslag fra hovedstyret)
•
•
•
•

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

FOR Å SKAPE DE RIKTIGE HOLDNINGER TIL IDRETTSLAGSARBEID
GJENNOMFØRES FØLGENDE MED VIRKNING FRA SESONGEN 2022:

•

Ingen utøver kan representere idrettslaget uten at medlemskontingent er betalt
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•
•

Ingen kan velges til tillitsverv eller ha annet ansvar uten at medlemskontingent er betalt
(Æresmedlemmer har fri kontingent og kan dermed velges til verv)
Vedtatt treningsavgift innkreves på forskudd
Dette bidrar til klubbens totale driftsgrunnlag
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