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12.2 Rollebeskrivelser håndball

Håndballgruppa	er	ansvarlig	for	å	ivareta	og	videreutvikle	håndballen	i	Skreia	IL	
sportslig	og	økonomisk.	

Håndballgruppa  skal ha egne instrukser og årsplan. Disse skal ikke komme i konflikt med 
styrets retningslinjer. Gruppenes instrukser og årsplan skal godkjennes av styret.  

I idrettstekniske saker som bare vedrører håndball, handler håndballgruppa selvstendig.  
Håndballgruppa skal sørge for å få fram sine utøvere til kamper, stevner m.v. om nødvendig, 
fungere som uttakningskomite og sende rapport med videre til styret. 

Håndballgruppa skal bestemme hvilken/hvilke fellescuper Skreia ILs håndballag skal delta 
på, samt godkjenne lagenes eventuelle andre turneringer og sørge for påmelding til disse og 
seriespill. Håndballgruppa er ikke ansvarlig for treningsinnhold eller disposisjoner utover 
sportsplanen. 

Håndballgruppa, ved leder eller nestleder, legger fram for årsmøtet melding om sin 
virksomhet, herunder sportslige prestasjoner.  

Håndballgruppa har ansvar for å lage budsjett for håndball, sammen med leder økonomi i 
Skreia IL.  

Håndballgruppa har ansvaret for å skrive referater og sende disse til hovedstyret, ved leder og 
nestleder. 

Håndballgruppa		består	av	følgende	roller:		
• Leder  

• Nestleder – i tillegg til å være leders stedfortreder, har han/hun også ansvaret for 16 år 
opp til senior. 

• Webansvarlig 

• Materialforvalter 

• Turnerings- og cupansvarlig  

• Økonomiansvarlig/sekretær 

• Kamp- og dommeransvarlig  

• Arrangementsansvarlig (dugnad, kiosk etc) 

• Treneransvarlig/sportsansvarlig 
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Gruppa	ledes	av	leder,	som	velges	på	årsmøtet.	
De	andre	rollene	besettes	av	egnede	personer	rundt	de	ulike	håndballagene.	Det	er	leders	
ansvar	å	?inne	fram	til	disse	personene	i	samarbeid	med	lagledere/trenere	på	respektive	
lag.		
Personer	innehar	rollene	i	2	år	og	for	å	sikre	kontinuitet,	skal	en	rulering	etterstrebes	der	
kun	halve	håndballgruppa	trer	av	ett	år,	mens	andre	halve	fortsetter.	

Leder	(gruppeleder):	
Leder	har,	i	tillegg	til	hovedansvaret	for	håndballgruppa,	ansvaret	for	yngres	opp	til	16	år.	
Leder	representerer	gruppa	inn	i	hovedstyret	og	deltar	på	alle	styremøter.	Som	
stedfortreder	er	nestleder.	Gruppeleder	er ansvarlig for å innkalle til møte etter behov eller 
når styret forlanger det, samt opprette støttefunksjoner til gruppen ved behov.  
Leder sørger for å kvalitetssikre økonomi, årsplaner, instrukser, avtaler med trenere og lagledere 
osv. sammen med de respektive ansvarlige i gruppa ellers. 
Leder er ansvarlig for å holde nestleder orientert til enhver tid, oppdatere vedkommende etter 
styremøter og andre viktige møter. 

Nestleder: 
Nestleder er leders stedfortreder inn i hovedstyret, når leder er forhindret fra å delta. Nestleder 
er leders stedfortreder i gruppa. I tillegg har nestleder ansvaret for J16-senior. Nestleder er 
ansvarlig for å holde seg orientert til enhver tid om saker som berører handball og idrettslaget 
generelt, delta på viktige møter og være en diskusjonspartner for leder. Nestleder skal avlaste 
leder ved behov. 

Webansvarlig: 
Er ansvarlig for å legge ut saker på Skreia ILs nettside, som er av offentlig interesse og meldt 
inn av håndballgruppa. Dette er rene nyhetssaker, men også informasjonssaker, bade for yngres 
og senior. Webansvarlig er også ansvarlig for å sørge for at flere får opplæring på nettsiden, 
samt å legge ut linker til facebooksidene. 

Materialforvalter: 
Er ansvarlig for å skaffe materiell til de ulike lagene, herunder drakter og utstyr ellers. 
Materialforvalter må til enhver tid holde seg oppdatert om Skreia ILs sports- og 
fritidskolleksjon, ulike sponsorer og plassering av disse på sportsklærne, priser på plagg og 
hvordan disse bestilles. Materialforvalter skal ha en rådgivende funksjon overfor hovedstyret 
med hensyn til valg av drakter/treningsdresser og plassering av sponsorer på disse. 
Materialforvalter er ansvarlig for å holde seg innenfor budsjettet. 
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Turnerings- og cupansvarlig: 
Skal håndtere alle forespørsler om lagenes deltagelse på cuper, sørge for at lagene blir påmeldt 
til disse, samt til seriespillet (sammen med håndballgruppas leder/nestleder). Turnerings- og 
cupansvarlig skal betale inn egenandeler og påse at kostnader ikke overskrider budsjett. Han/
hun har direkte kontakt med de ulike arrangørene, og lagene skal gå gjennom han/henne når det 
gjelder kommunikasjon og økonomi i forbindelse med turneringer og cuper. 

Økonomiansvarlig: 
Har som ansvar å sette opp budsjettet for håndballgruppa sammen med leder økonomi i Skreia 
IL. Økonomiansvarlig må til enhver tid holde seg ajour på økonomien i gruppa, hvor mye 
penger som er brukt og hva som er  til rådighet. Økonomiansvarlig skal til hvert møte i gruppa 
legge fram ståa når det gjelder økonomien. Økonomiansvarlig skal konsulteres før gruppa sier 
ja til cup-er, investeringer etc. 
Økonomiansvarlig er ansvarlig for loddbøker og enjoykort. 

Kamp- og dommeransvarlig: 
Er ansvarlig for alle dommerne i Skreia IL, herunder sørge for rekruttering av nye dommere, 
holde seg oppdatert om retningslinjene for dommere, sørge for at dommerne blir kurset, melde 
på dommere til de ulike seriene/kampene. 
Kamp- og dommeransvarlig er ansvarlig for å holde seg oppdatert på fair play-reglene i Skreia 
IL, samt drive holdningsskapende arbeid i henhold til disse. 
Kamp- og dommeransvarlig skal sørge for at det til enhver tide r hallvakter på kampene i 
samarbeid med trenere/lagledere på respektive lag, samt holde kurs for hallvakter og sekretariat. 

Sport- og treneransvarlig: 
Er bindeleddet mellom styret, håndballgruppa og trenerne. Sport- og treneransvarlig er 
ansvarlig for å skaffe trenere til de ulike lagene, og sørge for at alle trenere har trenerkontrakter 
i henhold til Skreia ILs lover og regler. 
Sport- og treneransvarlig skal holde seg oppdatert på retningslinjene for trenere, tilby kurs og 
avholde/arranger trenermøter. 
Sport- og treneransvarlig skal avklare sportslige mål og bidra til å tilrettelegge for 
måloppnåelse. Sport- og treneransvarlig er ansvarlig for å sette opp halltider i samarbeid med 
daglig leder, samt organisere best mulig treningsforhold for lagene. 
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Arrangementsansvarlig: 
Er gruppas bindeledd til arrangementskomiteen i Skreia IL, og er medlem av denne. 
Arrangementsansvarlig må opprette støttefunksjoner etter behov. 
Arrangementsansvarlig er ansvarlig for de sportslige arragementene i handball, herunder sørge 
for at kampene har hallansvarlig, personer som er i sekretariatet osv. 
Arrangementsansvarlig, sammen med støttefunksjoner, er ansvarlig for felles 
håndballavslutning. Fellesavslutningene følger en bestemt mal, som er laget av leder 
arrangement i Skreia IL. 
Arrangementsansvarlig skal også skaffe dugnadshjelp inn mot lagets arrangementsgruppe ved 
store arrangement.




