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Organisering Geilo Idrettslag
Geilo Idrettslag er et fleridrettslag med årsmøte som klubbens øverste organ, og er organisert med
grupper for å ivareta lagets særidretter. Gruppene er iht. GIL`s lov underlagt hovedstyret. I tillegg til
gruppene er det opprettet egne organisasjonskomiteer for Skarverennet og tursykkelrittet VossGeilo.
Geilo Idrettslag rapporterer administrativt og lovmessig til Buskerud Idrettskrets. I sportslig
sammenheng rapporterer Geilo Idrettslag til de respektive særforbund.
Geilo Idrettslag er pålagt å følge NIFs lov, særforbundenes lover, regler og bestemmelser, samt Geilo
Idrettslag sin egen lov.
Uten frivillighet og tillitsvalgte på alle nivåer er det ikke mulig å drive et idrettslag. For at ikke
belastningen skal bli for stor på den enkelte er det viktig at organisasjonen får dekket alle roller og
tillitsverv slik at vi ikke brenner ut de personene som påtar seg verv i Geilo Idrettslag.
Tillitsverv i Geilo Idrettslag er meningsfylt arbeid for barn, unge og voksne og gir et stort sosialt
nettverk. Ingen oppgaver eller bidrag er for små til å være med på å gjøre at kabalen går opp og Geilo
Idrettslag får gjennomført sine planlagte aktiviteter.

Årsmøtet
Årsmøtet er idrettslagets øverste organ og avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.
Årsmøtet skal fastlegge og vedta idrettslagets organisering, strategi, økonomiske rammer og
overordnede prioriteringer. Årsmøtet velger medlemmer til hovedstyret, valgkomité og
kontrollkomité, og skal godkjenne de valgte gruppestyrer. Årsmøtet bør være årets høydepunkt i
idrettslaget.
Valg
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Styret velges for to år av gangen, men slik at leder, to styremedlemmer og ett varamedlem velges det
ene året, mens nestleder, ett styremedlem og ett varamedlem velges det 2. året. Valgkomiteen
velges etter innstilling fra styret.
Regler og bestemmelser for valg fremgår av Lov for Geilo Idrettslag, og relevante interninstrukser.

Styret
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret har personal- og arbeidsgiveransvar, og foretar ansettelser i henhold til godkjent org. plan.
Styret skal:
- Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
-

Utarbeide “Arbeidsoppgaver for organisasjonen”.

-

Utarbeide/justere strategi- og handlingsplan og fatte vedtak av sportslig og økonomisk art.

-

Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på best mulig måte i samsvar med vedtatt
budsjett og de vedtak som ellers er fattet på årsmøtet. Styret skal videre i henhold til vedtatt
organisasjonsplan med tilhørende bestemmelser påse at idrettslaget og gruppene har en
tilfredsstillende organisering av drift og en forsvarlig økonomistyring.
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-

Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.

-

Utarbeide og forankre nødvendige avtaler på vegne av laget.

-

Fatte vedtak i saker i henhold til de fullmakter som til enhver tid gjelder.

-

Representere laget utad.

-

Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

Gruppene
Geilo Idrettslag tilbyr 12 særidretter som er organisert med egne gruppestyrer. Alle gruppene er
underlagt styret i Geilo Idrettslag jfr. GIL`s lov, og Organisasjonsplan m/bestemmelser. Aktivitetene
gjennomføres etter pålegg, rammer og godkjente budsjetter fra hovedstyret. Innkjøp av materiell og
utstyr koordineres via administrasjonen.
Hver gruppes formål og drift skal være forankret i Geilo Idrettslags sportslige plan.
I forbindelse med Skarverennet, tursykkelrittet Voss-Geilo og Skarverittet avgir gruppene ressurser til
organisasjonskomiteene.

Administrasjon
Geilo Idrettslag har en administrasjon bestående av:
1 daglig leder (100 % stilling)
1 Skarverennskoordinator (100 % stilling)
1 aktivitetskoordinator (70 % stilling)
1 sekretær (100 % stilling)
Totalt godkjente stillingshjemler = inntil 3,8
Administrasjonen er i stab til hovedstyret og opererer med de til enhver tid gjeldende fullmakter.
Administrasjonen driver idrettslagets kontor og forvalter lagets økonomi og utstyr. Kontoret ledes av
daglig leder som rapporterer direkte til styreleder.
Administrasjonen skal gi gruppene nødvendig support og veiledning, og sørge for at nødvendige
ressurser er tilgjengelig.
I forbindelse med Skarverennet og tursykkelrittet Voss-Geilo avgir administrasjonen ressurser til
organisasjonskomiteene. Dette koordineres mellom daglig leder og komitéledere i henhold til
godkjent mandat for arrangementene.
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Vedlegg

Roller og kontaktinformasjon, 2017-2018
Hovedstyret
Rolle

Navn

Telefon

E-post

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Reidar Aasheim
Martin Korsnes
Inger-Brit Vindegg
Thomas Bernard Svidal
Maria Moe Grevsgård
Liv F. Christensen
Even Grue Rygg

41682847
99251836
92699111
97145217
41765690
47282505
48146309

reaash@online.no
martkors@gmail.com
Inger-brit@vindegg.no
bernard@badeand.no
maria_grevsgaard@hotmail.com
liv@geilosport.no
e.rygg@hotmail.com

Gruppeledere
Gruppe
Alpin
Langrenn/skiskyting

Fotball
Golf
Bordtennis
Snowboard
Sykkel
Freeski
Telemark
Allidrett

Navn

Telefon

E-post

Thordis Hjorleifsdottir
Torgeir Skrede
Tony Kjøl
Birger Goberg
Finn Sataøen
Jannike S. Herleiksplass
Tore Fauske Haugen
Jon Opsahl Sletto
Giljar Groven
Liv F. Christensen

45487787
90528753
99034364
92263478
90929355
97975151
91342224
95980042
93223846
47282505

hjorleifsdottir@hotmail.com
torgeir.skrede@ntg.no
toarkjo@online.no
birger@goberg.com
finn@geilobtk.no
jannike@herland-eiendom.no
sykkel@geiloil.no
jon1opsahl@gmail.com
post@giljargroven.com
liv@geilosport.no

Hovedlagsarrangementer – org. komiteledere
Arrangement
Navn
Telefon

E-post

Skarverennet
Tursykkelrittet Voss-Geilo

jarle@geiloil.no
akleivd@online.no

Administrasjonen
Rolle
Daglig leder
Sekretær
Skarverennskoordinator
Aktivitetskoordinator

Jarle Uthus
Atle Kleivdal

95947626
90945640

Navn

Telefon

E-post

Espen Nordby
Andersen
Toril Øyo
Håvard
Veslehaug
Andrine
Flemmen

90019647

espen@geiloil.no

40231351
41239365

post@geiloil.no
skarverennet@geiloil.no

91342224

andrine@geiloil.no

Oppdatert etter årsmøte 23. mars 2017.
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Vedlegg til org. plan for Geilo IL Vedtatt på årsmøtet 3. april 2013

INSTRUKS for valgkomiteen i Geilo Idrettslag
Valgkomiteen har en av Geilo Idrettslag sine viktigste oppgaver. Den har ansvaret for å rekruttere og
innstille nye medlemmer til Hovedstyret samt kommunikasjon med gruppenes valgkomiteer.

Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte. Den består av leder, nestleder, medlem og
varamedlem – minst 2 fra hvert kjønn. I Geilo Idrettslag er det tradisjon for automatisk opprykk når
leder fratrer (varamedlem rykker opp til medlem osv., til slutt leder). Vi søker å opprettholde denne
alterneringen, med mindre det ikke strider mot Geilo Idrettslag sin Lov eller interne forhold som
dobbeltfunsjoner og uforutsette hendelser. Hovedstyret innstiller nye medlemmer/varamedlemmer
til Valgkomiteen og Kontrollkomiteen. Valgkomiteen fremlegger denne innstillingen for årsmøtet.

Valgkomiteens arbeid og fremgangsmåte
1. Arbeidet må starte i god tid, minst . ½ år før årsmøtet, og plan for inneværende valgperiode må
utarbeides. Valgkomiteens leder innkaller. Hovedstyrets leder og daglig leder holdes løpende
orientert.
NIF’s lov §§ 2-4, 2-5, 2-6 og 2-7 skal legges til grunn vedr. habilitet og ikke valgbar.
2. Geilo Idrettslag sin Lov, Verdigrunnlag og Etiske veivisere, Org. plan, Strategi- og handlingsplan,
Sportslig plan og siste års beslutninger (se referater) fra hovedstyremøter og gruppeledermøter skal
være en del av det som danner grunnlaget for valgkomiteens innstilling. Alle relevante dokumenter
er tilgjengelig på www.geiloil.no, eventuelt ved henvendelse til administrasjonen.
3. Dialog med hovedstyret om eventuelle endringer i hovedstyrets, valgkomiteens og
kontrollkomiteens sammensetning ved oppmøte på styremøte (-r), og også om nødvendig personlig
og fortrolig kontakt med den (de) respektive.
4. Dialog med gruppeledere og gruppenes valgkomiteer For bl.a. å avklare eventuelt at personer
ikke er foreslått på flere steder.
5. Utarbeide forslag på kandidater med relevant kompetanse, erfaring og ikke minst vilje og
engasjement for å ivareta og utvikle Geilo Idrettslag videre. Valgkomiteen skal vektlegge at
Hovedstyret sammensettes slik at det blir nødvendig mangfold og forskjellig kompetanse, herunder
regnskapsmessig kompetanse. 6. Innstillingen fra valgkomiteen sendes ut sammen med andre
årsmøtedokumenter, seinest 1 uke før møtet. Geilo Idrettslags administrasjon koordinerer dette
arbeidet.
7. Innstillingen fra valgkomiteen skal presenteres på årsmøtet av valgkomiteens leder, ev. nestleder
eller medlem hvis leder eller nestleder ikke kan være tilstede. Møteleder styrer selve valget.
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Valgkomiteens innstilling
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Vedlegg 2

INSTRUKS for kontrollkomiteen i Geilo Idrettslag
Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Den skal fortløpende kontrollere hovedstyrets totale
forvaltning, både av den økonomiske/regnskapsmessige og den virksomhetsmessige. Komiteen har
rett til, når som helst, å utføre sin kontroll. I den hensikt å lette komiteens arbeid skal styret sørge
for at komiteen hele tiden blir holdt informert gjennom å bli invitert til styremøter og få tilsendt
møtereferater.

Kontrollkomiteens sammensetning
Kontrollkomiteen består av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer – minst 2 fra hvert kjønn.
Hovedstyret foreslår medlemmer til Kontrollkomiteen som Valgkomiteen innstiller overfor Årsmøtet.

Kontrollkomiteen plikter:






kontinuerlig å følge med i Geilo Idrettslag sin virksomhet og, ved behov, gi styret råd og
anvisninger vedrørende forvaltningen,
følge fortløpende med i Hovedstyrets forvaltning av laget iht. vedtektene og regnskapsmessig
drift, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende ansvarsfrihet for styret,
har plikt til å si fra om avvik og be Hovedstyret vurdere å innkalle til ekstraordinært årsmøte
dersom det avdekkes noe som strider mot Geilo Idrettslag sin Lov og/eller lagets interesser,
senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin komiterapport til styret,
samt under årsmøtet å fremføre komiterapporten.
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Mandat Voss Geilo og Skarvrennet
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