
FORSLAG TIL NY ORGANISASJONSMODELL I NORDNES IL 

 

Bakgrunn  

Det har over tid kommet frem synspunkter på driften av idrettslaget som indikerer et behov for mer 

effektiv beslutningstagning i den daglige driften, bedre koordinasjon av idrettslagets forskjellige 

behov og fungerende kontrollfunksjoner. 

På denne bakgrunn har Styret i idrettslaget formulert en innstilling om organisasjonsendring som 

etter Styrets vurdering kan sette retning og stabilitet for idrettslagets sportslige og kommersielle 

arbeid i årene som kommer. 

Den foreslåtte organisasjonsmodellen etablerer en ny gruppe i idrettslaget; Driftsutvalget. 

 

Driftsutvalget skal, blant annet: 

•Påse daglig drift av klubben i samsvar med med vedtekter, klubbhåndbok og sportslig plan. 

•Koordinere og utvikle samarbeid mellom Grupper iht. til: 

•Sport (innhold, samhandling, kompetansebygging, erfaringsdeling, tilpasning) 

•Trening (fordele treningstider, samtrening, etc.) 

•Påmelding til serie og cuper (påmeldingsansvar) 

•Kommunikasjon i klubben (medlemsansvar; oppfølging og oppdatering) 

•Ressursfordeling (økonomi) 

•Legge føringer for og koordinere idrettslagets sponsorarbeid 

•Arrangement: påse at arrangement blir gjennomført i tråd med plan/års hjul – samt 

videreutvikle eksisterende og nye arrangement. 

 

Hovedstyret vil, i forhold til dagens modell, delegere store deler av sitt beslutningsmandat til 

Driftsutvalget. 

Hovedstyret skal: 

Styret representerer klubbens medlemmer, og følger opp årsmøtets beslutning gjennom året.  

Påse at Idrettslagets midler brukes og forvaltes på en måte som er i samsvar med de vedtak som er 

fattet på årsmøte. Sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskap/økonomi  

Påse at Idrettslaget til enhver tid driver ihht gjeldende klubbhåndbok, sportsplan og vedtekter  

Kontrollorgan og støttespiller for Driftsutvalget og Gruppestyrer 

Beslutningsansvarlig for Idrettslagets Klubbhåndbok, Sportsplan og Økonomi 

 



Med denne organiseringen mener Hovedstyret at man vil få en mer effektiv beslutningstagning fordi 

brukerne, som kjenner de konkrete behovene, tar beslutningene. 

Modellen vil også sikre en balansert bruk av idrettslagets midler fordi beslutninger vedr ressursbruk 

tas på en felles arena, i Driftsutvalget. Dette er også årsaken til at Driftsutvalgets leder ikke kan være 

en av lederne for særidrettene. 

Organisasjonsmodellen etablerer også Hovedstyret som et kontrollorgan som er uavhengig av den 

daglige driften. Dette vil sikre at den daglige driften er ihht årsmøtets bestemmelser og idrettslagets 

vedtekter, mer effektivt enn dagens organisering. 

 

 

 

 

 

 


