Årsmøte Geilo IL, hovedlaget
Sak; Aktivitetsadministrator
Bakgrunn: Fotballgruppa er en stor gruppe som innebefatter 200-250 spillere, trenere,
lagledere og dommere. Fotballgruppa (styret) får en del hjelp av administrasjonen, men
denne hjelpen er på ingen måte tilstrekkelig. I tillegg er flere av de som sitter i styret også
trenere/lagledere for ett eller flere lag. Det er vanskelig å få folk inn i styret pga. den store
arbeidsmengden det innebefatter å sitte i styret i fotballgruppa jmf. valgkomiteen og
tidligere styremedlemmer. De andre klubbene i Hallingdal har de siste årene sett hvilken
arbeidsmengde det er for å drive en fotballgruppe og har opprettet/ansatt folk i mindre
stillingsprosenter for bare å jobbe med fotball. Dette bør være et signal til hovedstyre og
administrasjon i Geilo IL.
Hva gjør vi:
2019: 9 styremøter i 2019, 101 saker behandlet og fulgt opp. Fotball er en helårsidrett som
krever møter og arbeid gjennom hele året. I tillegg er det:
- Trenermøter
- Dommeroppfølging.
- Kiosk, kioskliste, handle inn og plassere, renhold.
- Treningstider, koordinering av dette sammen med terminliste. Treningstider i
Geilohallen vinterstid, organisering av dette.
- Vedlikehold av anlegg (opp/ned med nett, oppsett og klargjøring av utstyrsbu, sette
opp 3er baner, rydding av garasje/skap). Brøyting av bane/koordinering av dette.
- Ut-/innlevering av drakter, se over og kassere det som er for stygt.
- Utstyr og klær til trenere, oppgradering av utstyr til lag og bane.
- Møter/samarbeid med resten av Hallingdal (3-4 ganger i året), kretsen og Geilo IL.
- Skarverennsdugnad, oppfølging og koordinering.
- Fiks ansvarlig med påmelding og vedlikehold av lag og trenere.
- Følge opp og koordinere ihht. avtale med HFK.
- Cuper, informasjon ut til rett tid. Buss, bestilling og koordinering av dette til cuper og
Buskerudserie.
Utallige henvendelser med små og store spørsmål fra 13-15 lagledere og 25-30 trenere,
administrasjonen, kretsen, andre klubber i Hallingdal.
Geilo IL Fotball forslag til årsmøtet:
En økning i administrasjonen med 20% stilling som aktivitetsadministrator som kan være
avlastende for styret, øremerket for fotball.

