
 

Ready Idrettsforening. Organisasjonsplan 
Behandlet og godkjent av årsmøtet i 2017 , revidert og lagt fram på årsmøte 20. mars 2018 

1. Arbeidsutvalg AU 
I et fleridrettslag skjer de fleste av aktivitetene, både de idrettslige og økonomiske, i avdelingene. 

I Ready skal avdelingene ha stor handlefrihet og selvstendighet, men det er viktig for foreningens 
samlede virksomhet at det er sammenheng mellom oppgaver og styring i den enkelte avdeling og i 
hovedstyret. 

For å sikre denne sammenhengen styres den daglige virksomheten på foreningsnivå av foreningens 
leder og nestleder som et arbeidsutvalg (AU), sammen med Readys daglig leder som sekretær. Da 
styret består av kun fem medlemmer og to varamedlemmer, holdes det tett kontakt til de øvrige 
styremedlemmer og varamedlemmer mellom hovedstyremøtene gjennom dialog og drøftinger på e-
post.  

2. Større initiativ/prosjekter 
I Readys avdelinger og/eller i regi av Hovedstyret gjennomføres større initiativ som: 

1. Utbygging/ombygging av Readyhuset/Gressbanen 
2. Ready Alpin Skimarked 
3. Ready Friidretts Råskinnet 

Initiativenes formelle tilknytning til Readys Hovedstyre må være avklart og dokumentert. 

Initiativ som barnerekruttering – på tvers av avdelingene/idrettene må i nødvendig grad formaliseres 
og samordnes på foreningsnivå. 

4. Aktiviteter og ansvar i avdelingene 
Turneringer, spesielle løp og opplæringsopplegg der Readys navn/logo benyttes, gjennomføres i regi 
av avdelingene, mht. til organisering, annonsering og økonomi. 

For større arrangementer med omsetning over 1 G, skal det i god tid på forhånd, legges frem et 
budsjett for Hovedstyret til godkjenning. 

Retningslinjer for valgkomiteen i Ready Idrettslag 
Valgkomiteen skal påbegynne sitt arbeid senest 3-tre- måneder før det aktuelle valg. 

I sitt arbeid skal Valgkomiteen konsultere bredt innenfor alle avdelinger, både deres tillitsvalgte og 

øvrige medlemmer, med sikte på å finne gode kandidater, både blant eksisterende tillitsvalgte og 

andre. Samtlige eksisterende tillitsvalgte skal kontaktes med forespørsel om de ønsker gjenvalg. 

Valgkomiteen skal søke å legge frem forslag til kandidater til de enkelte verv som kan få størst mulig 

aksept i alle deler av klubben, og som representerer hele medlemsmassen på en god måte. 

Det skal føres referat fra møter i Valgkomiteen, som skal oversendes Kontrollkomiteen for 

gjennomgang etter at Valgkomiteens innstilling er avlagt. referatene oppbevares deretter sentralt. 



 

Innstilling skal finne sted senest 14 dager før det aktuelle valg, og skal bekjentgjøres for alle klubbens 

medlemmer. 

Valgkomiteen har ingen plikt til å begrunne sine forslag, men står fritt til å gjøre dette. 

Retningslinjer for kontrollkomiteen i Ready Idrettsforening 
Kontrollkomiteen skal påse at klubbens disposisjoner er i samsvar med Årsmøtets vedtak, lover og 

reglementer, og skal sammen med valgt revisor gjennomgå klubbens regnskaper etter at disse er 

revidert av revisor.  

I denne sammenheng skal Kontrollkomiteen løpende motta alle Hovedstyrets referater med vedlagte 

sakspapir samt alle referater fra avdelingsstyremøter (uten saksvedlegg) etter hver enkelt møte. 

Kontrollkomiteen kan løpende stille spørsmål til alle organer innen klubben vedrørende klubbens 

disposisjoner, og har krav på svar. Alle spørsmål stilles skriftlig, via daglig leder eller hovedstyrets 

leder, og skal besvares skriftlig.  

Alle referater, spørsmål og svar, oppbevares sentralt av daglig leder. 

Innberetning skjer til Årsmøtet, og skal konkludere med hvorvidt Hovedstyrets årsberetning og 

forslag til årsregnskap etter komiteens oppfatning kan fastsettes som klubbens årsberetning og 

årsregnskap. 

Retningslinjer for Banekomite i Ready Idrettsforening 
Banekomiteen velges av Årsmøtet. Hovedstyret kan ved behov supplere Banekomiteen mellom 

Årsmøter. 

Banekomiteen er Hovedstyrets rådgiver i alle spørsmål som angår de anlegg klubben disponerer, med 

unntak av selve klubbhusets administrative deler. 

Banekomiteen skal gi Hovedstyret løpende rapporter om anleggenes tilstand, problemer, utfordringer 

og forslag til forbedringer før hvert Hovedstyremøte, med adekvat grunnlagsdokumentasjon og, hvor 

nødvendig, med budsjett. 

Banekomiteens saker foredras i Hovedstyret av et medlem av komiteen, fortrinnsvis av et 

komitemedlem som er medlem av Hovedstyret. 

Banekomiteen kan bare representere klubben utad etter konkret fullmakt fra Hovedstyret, og da i 

samarbeid med daglig leder.  

Andre godkjenninger i IF Readys organisasjonsplan (denne planen) 
Godkjenne avdelingenes styreledere etter innstilling fra / valg i avdelingene: 

a) Alpinavdelingen 

b) Bandyavdelingen 

c) Fotballavdelingen 

d) Friidrettsavdelingen 



 

e) Hopp- og kombinertavdelingen 

f) Langrennsavdelingen 

g) Readys Veteraner 


