
Organisasjonsplan Siggerud Idrettslag 

Organisasjonsplanen skal vedtakast på årsmøtet, og innehalde eit organisasjonskart og ei 

beskriving av ansvaret og dei viktigaste oppgåvene som gjeld for ulike funksjonar i 

idrettslaget. 

 

Organisasjonskart for 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjønnsfordeling: «I styre, råd og utval skal begge kjønn vere representert. Det skal vere minst 

2 representantar frå kvart kjønn i styret, råd, utval med meir enn 3 medlemar.» Jf. 

idrettslaget si lov § 5. 

  

ÅRSMØTET 

HOVUDSTYRET 

Leder, Kyrre Holstad 

Nestleder, Olav J. Dahlen 

Kasserar, Merete Lønseth 

Sekretær, Carsten Pieper 

Kartotekfører, Jack Dinesen 

Barneidrettsansvarlig, Anna Hamre 

Webansvarlig, Mads Pettersen 

Styremedlem, Isabell A. Hansen 

Vara 1, Siri Syversen 

Vara 2, Martine Thoresen Mælum 

Allidrett Sykkel Prosjekt 

Trolldalen 

Fotball Håndball 

REVISOR 

Kjell Hatteland 

VALKOMITE 

Jack Dinesen (Håndball) 

Ruth Breitenstein (Allidrett) 



Årsmøtet 

Årsmøtet er idrettslaget si høgste mynde og blir halde kvart år i Mars. Årsmøtet sine 

oppgåver er nærmare beskrive i idrettslaget si lov. Der går det òg fram korleis årsmøtet skal 

kallast inn. 

For å ha stemmerett og vere valbar må eit medlem ha fylt 15 år, vore medlem i idrettslaget i 

minst éin månad og ha betalt kontingent. 

Årsmøtet legg grunnlaget for idrettslaget si verksemd og styret sitt arbeid. Alle som ønskjer å 

vere med på å bestemme kva idrettslaget skal gjere og korleis det skal drivast, bør delta på 

årsmøtet. Protokollen frå årsmøtet leggast ut på idrettslaget si heimeside. 

Les meir: 

Lovnorm for idrettslag, om årsmøtet i § 13, 14, 15, 16 og 17 

Sjekkliste for årsmøtet 

Sakliste til årsmøtet, sjå § 15 i lovnorma 

 

Styret 

Styret er idrettslaget si høgste mynde mellom årsmøta. Nokon saker kan ikkje 

styrehandsamast, men må handsamast av årsmøtet. Det gjeld saker som går fram av 

«Årsmøtet sine oppgåver» (§ 15), og saker som er av ekstraordinær karakter eller vesentleg 

omfang i høve til idrettslaget si storleik og verksemd. Dersom styret er i tvil, bør saken opp 

på årsmøtet. 

Lovpålagte oppgåver for styret: 

• Sette i verk årsmøtet og overordna organisasjonsledd sitt regelverk og vedtak 

• Sjå til at idrettslaget sine midlar vert brukt og forvalta på ein forsiktig måte i samsvar 

med dei vedtaka som er fatta på årsmøtet eller i overordna organisasjonsledd, og 

sørgje for at idrettslaget har ein tilfredsstillande organisering av rekneskaps- og 

budsjettfunksjonen og har forsvarleg økonomistyring 

• Etter behov oppnemne komitéar, utval eller personar for spesielle oppgåver og 

utarbeide mandat/instruks for deira funksjon 

• Representere idrettslaget utetter 

• Oppnemne ansvarleg for politiattestordninga 

• Oppnemne ein ansvarleg for barneidretten 

Andre viktige oppgåver: 

• Planlegge og ivareta laget si totale drift, her under mål- og strategiarbeid, budsjett og 

rekneskap 

• Sørgje for at idretten sine retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir følgt 

• Stå for idrettslaget si daglege leiing 

• Arbeidsgivaransvar for eventuelle tilsette 

• Legge fram innstilling til årsmøtet på kandidatar til valkomité 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/lover/lovnormer_nynorsk/lovnorm-for-idrettslag---nynorsk.docx
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/6a083f71381b4ca2a08aec53dd74b811/sjekkliste-for-a-gjennomfore-arsmotet-i-idrettslaget.pdf


• Oppnemne to personar som i fellesskap skal disponere idrettslaget sin konti, og 

sørgje for at dei er dekka av underslagsforsikring 

• Lage årsrapport frå styret til årsmøtet 

• Oppdatering av klubbhandboka 

Styremedlemane kan veljast til spesifikke oppgåver som kasserar eller sekretær på årsmøtet, 

eller styret kan sjølv fordele oppgåvene. Fordelinga av oppgåver bør beskrivast, slik at folk 

ser kven dei skal kontakte i ulike saker. 

 

 

Styret sitt arbeid 

Beskrivelse av styrearbeidet 

• Styret møtes fast første tysdag i hver månad klokken 19  

• Møtet holdes på Klubbhuset, dersom ikkje annen møteform blir bestemt 

• Gjennomgår agenda, behandler innkomne saker og eventuelt 

Styret er vedtaksført når eit fleirtal av styret sine medlemar er til stade. Vedtak fattast med 

fleirtal av dei gitte stemmene. Ved likt stemmetal er møteleiaren si stemme avgjerande. 

Styremedlemane pliktar å respektere eit styrevedtak, sjølv om det er fatta mot 

vedkomandes eiga stemme. 

Styremøte kan haldast per e-post eller per telefon, sjå lovnorm § 10. Det skal alltid førast 

protokoll frå styremøta. 

DØME 
 
Leiar 

• Mål- og strategiarbeidet i idrettslaget 

• Er idrettslaget sitt ansikt utetter og idrettslaget sin representant i møter og forhandlingar 

• Står for idrettslaget si daglege leiing, og koordinerer styret sitt og idrettslaget sin totale 
aktivitet 

• Innkallar til styremøte, førebur saker og leiar møta 

• Samordna rapportering (idrettsregistreringa og søknad om momskompensasjon) 
 

Nestleiar 

• Er stadfortredar for leiaren 

• Ansvarleg for politiattestordninga 

• Elles definerte oppgåver, på same måte som eit ordinært styremedlem 
 

Andre oppgåver som fordelast mellom styret sine medlemar 

• Føre protokoll frå alle styremøte og referat frå medlemsmøte 

• Kasserar 

• Ta seg av inngåande og utgåande post, og eventuell arkivering 

• Lage møteplan saman med heile styret og distribuere den til alle styremedlemar 

• Lage oversikt over idrettslaget sine tillitsvalte 

• Oppdatere idrettslaget si heimeside 



Kvart styremøte bør innleiingsvis starte med spørsmål om det føreligg mogleg inhabilitet i 

nokon av sakene, og handsaminga av inhabilitet skal alltid protokollerast. Om inhabilitet, sjå 

lovnorm § 9. 

Les meir: 

Mal for innkalling til styremøte 

Mal for protokoll frå styremøte 

 

Utval/komitear 

Mandat og oppgåver for utval/komitear som er lovpålagte, går fram av idrettslaget si lov. 

Det gjeld valkomité og valt revisor (ev. kontrollkomité der det er eit krav). 

Revisor skal vurdere om årsrekneskapet er utarbeida og fastsett i samsvar med NIF sine 

rekneskaps- og revisjonsbestemmelsar, og om styre har oppfylt si plikt til å sørgje for 

ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av rekneskapet i samsvar med desse 

reglane. 

Alle idrettslag som har årleg omsetnad over 5 millionar kroner, skal følgje rekneskapslova og 

bokføringslova, engasjere statsautorisert eller registrert revisor, følgje revisorlova og velje 

ein kontrollkomité. 

Valkomiteen har ei viktig rolle for å sikre drift av idrettslaget gjennom å finne personar med 

rett kompetanse til styret. 

Valkomiteen pliktar: 

• å diskutere med styret om moglege endringar i styret si samansetning 

• å halde seg informert om, og diskutere med, medlemane om ulike kandidatar for 

styreoppdrag, og såleis få greie på om ønska personar har kunnskap, tid og interesse 

for oppdraget 

• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, levere skriftleg forslag på 

kandidatar som skal leggast fram på årsmøtet 

• under årsmøtet presentere valkomiteen sitt forslag 

For dei styreoppnemnte utvala bør ansvar og hovudoppgåver for utvala beskrivast av styret 

sjølv når styret vedtek å opprette utvala. Slik blir det lett å finne ut kva dei tillitsvalte i 

komitear og utval kan og skal gjere. Beskriving bør innehalde korleis utvalet/komiteen er 

bygd opp, og kva mandat og kva oppgåver utvalet/komiteen har. 

 

Grupper i fleiridrettslag 

Siggerud IL er eit fleiridrettslag med grupper med eige styre. Sakspapir og protokoll frå 

Siggerud  IL sine styremøte vert gjort kjent for kvar gruppeleiar. Gruppene kan sende inn 

saker til styret som dei ønskjer handsama. Styret skal halde minst 2 fellesmøte med 

gruppeleiarane i året.  

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubbhandbok/mal-innkalling-til-styremote.docx
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubbhandbok/mal-protokoll-fra-styremote.docx
https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2015-11-23-1
https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2015-11-23-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-11-19-73?q=bokf%C3%B8ringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-15-2?q=revisorloven

