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Organisasjonsplan for Sportsklubben Rival 

Sportsklubben Rival er organisert med ett hovedstyre og tre undergrupper. Undergruppene er 
håndball, alpint og fotball. I tillegg har Rival en egen gruppe for barn med utviklingshemming 
knyttet til hovedstyret  

Hovedstyret i Rival velges hvert år iht. til vedtektene nedfelt i Rival sin lov. Rival sin lov følger 
lovtekst vedtatt av Norges idrettsforbund gjeldende for idrettslag. Hovedstyret i Rival er klubbens 
eneste formelle styre og styrets medlemmer meldes inn til Brønnøysundregisteret. Det skal søkes å 
velge styremedlemmer til hovedstyret slik at alle undergruppene er representert i styret.  

Hver undergruppe bestemmer selv hvordan de vil organisere seg. De kan ledes både ved hjelp av 
gruppestyrer, teamorganisering, styringsgruppe, eller lignende. Hver undergruppe er ansvarlig for 
sin egen økonomi og skal føre kontinuerlig regnskap. Regnskapet skal revideres hvert år. 

Sportsklubben Rival sitt organisasjonskart: 



Organisasjonsplan for Sportsklubben Rival Håndball 

Undergruppen Håndball er basert på føringene fra Sportsklubben Rivals hovedstyre, organisert 
gjennom en ledergruppe, trenere og lagledere. Ledergruppe er ikke ett formelt valgt styret, da 
håndballgruppen er en underordnet gruppe av hovedstyret for Sportsklubben Rival. Rekrutering til 
ledergruppen skjer fra våre på enhver tid representerte årskull og etter behov. 

Håndballgruppens driftes gjennom disse tre funksjoner, og det er styrets oppgave å sørge for at 
nødvendige arbeidsoppgaver og informasjon spres og gjennomføres. 



Arbeidsoppgaver  

Til ledergruppens funksjoner ligger følgende arbeidsoppgaver 

Gruppeleder 
• Er overordnet ansvarlig for driften av håndballgruppen. 
• Er den som leder og legger opp nødvendige møter. 
• Stiller i møter i hovedstyret for Sportsklubben Rival. 
• Er kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region, idrettsråd og idrettskrets, og 

skal møte i de fellesfora hvor klubben er invitert. Informasjon herfra deles med resten av 
ledergruppen. 

• Er den som lager og fremfører årsrapporten til årsmøtet. 
• Pådriver for strategi og videreutvikling av gruppa. 
• Er sammen med kasserer ansvarlig for godkjenning av regninger for gruppen. 
• Overordnet ansvarlig for medlemslister, vedlikeholdt av lagledere for gruppen. 
• Ansvarlig for oppmelding av lag til seriespill 
• Sammen med hovedstyret i SK Rival følge opp Politiattester for våre «ansatte». 
• Overordnet ansvarlig for å drifte aktuelle datasystemer for gruppen, iht. tilgjengelige 

datasystemer. 

Kasserer 
• Kontaktpunkt mellom ekstern regnskapsfører og SK Rival Håndball 
• Disponerer alle bankkontoer til knyttet SK Rival Håndball (hovedkonto og lagskontoer) 
• Er sammen med leder ansvarlig for godkjenning av regninger for gruppen. 
• Fremlegge økonomisk oversikt til gruppen når de ber om det (både i hovedlaget og 

håndballgruppa). 
• Ansvarlig for håndtering av kasseoppgjør ifbm. arrangørkamper og andre arrangementer. 
• Føre regnskap for gruppa og sammen med leder legge frem budsjettet for gruppen ved 

årets slutt. 
• Oppfølgning og videreføring av elektroniske dommeroppgjør. 
• Ansvar for å administrere sesong og fakturering av webløsninger for treningsavgift.  

Sportslig leder 
• Ha det overordnet ansvaret for utvikling av sportslig kompetanse i klubben.  
• Ansvarlig for å sikre tilstrekkelig med trenere og oppmenn i forhold til oppmeldte lag. 
• Skal på vegne av håndballgruppa sørge for nødvendig treningstimer i hall og delta på 

hallfordelingsmøte med Molde Kommune. 
• Ansvaret for SK Rival Håndballs sportsplan og videreutvikling av denne. 
• Avholde årlig statusmøter med fokus på erfaring og videreutvikling av aktuelle lag. 
• Ha ansvar for å formidle å promotere tilgjengelige trenerkurs, trenermentorkurs osv. til 

gruppen. 
• Er den som har oversikt over cuper og andre former for sportslige aktiviteter. 



Miniansvarlig 
• Ansvarlig for strategi rundt rekrutering og samarbeid med øvrige grupper i SK Rival 

Håndball. 
• Ansvarlig for oppstart og promotering av nye årskull. 
• Koordinering og tilrettelegging ift. deltakelse på miniarrangement. 
• Ansvarlig for dialog med regionens klubber mht. ringsystem og avvikling av SK Rivals 

ring/miniarrangement. 

Materialforvalter 
• Materialforvalter er ansvarlig for anskaffelser av materiell og utstyr til gruppa, basert på 

innmeldte behov. 
• Ansvarlig for oppfølgning av gruppens andel av utstyrsavtale med hovedsponsor. 

Dommerkontakt 
• Dommerkontakten skal være bindeleddet mellom klubbens dommere og NHF Region. 
• Sørge for at det kommer dommere til alle kamper hvor dommere fra klubben er satt opp. 
• Hjelpe klubbens dommere med forfall og følge opp dommere i forbindelse med 

treningskamper og trening. 
• Jobbe med rekrutering av dommere. 
• Melde på dommere for kommende sesong innen gjeldende frist. 
• Begynne arbeidet med å forberede/skaffe oversikt for påfølgende sesongen i god tid, helst 

før nyttår. 
• Påse at dommere har tilgjengelig nødvendig dommerutstyr gjennom materialforvalter.  
• Ha ansvar for å formidle å promotere tilgjengelige dommerkurs til gruppen. 
• Sørge for sammen med arrangøransvarlig å bemanne våre arrangørkamper med dommere. 

Arrangøransvarlig 
• Ansvar for å vedlikehold og formidle arrangørinstruksen til aktuelle lag.  
• Kalle inn til fordelingsmøte etter at terminlistene er satt. 
• Ha opplæring av sekretariat og live registrering. 
• Oversikt over arrangørutstyr (utstyr til kiosk, koffert osv.). 
• Være tilgjengelig hvis noen trenger råd/hjelp til å arrangere. 
• Sørge for sammen med dommerkontakt å bemanne våre arrangørkamper med dommere. 



Medieplan for Sportsklubben Rival Håndball 

Sosiale medier og internett benyttes for å fronte Rivals mål og visjoner, samt rekruttere nye 
medlemmer. Sportsklubben Rivals hjemmeside og Facebooksiden SK Rival er idrettslagets ansikts 
utad på tvers av alle undergrupper. Håndballgruppen organiserer sitt arbeid i sosiale medier utifra 
matrisen under.

For all bruk av sosiale medier, skal Rival Håndballs retningslinjers for sosiale medier følges og 
respekteres.  



Datasystemer  

Rival Håndball driftes gjennom følgende datasystemer, hvor eierskapet er som illustrert.  


