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1. Innledning
I henhold til lov for Årstad IL §16 pkt 13, er det vedtatt følgende organisasjonsplan.
Klubbens organisasjonsplan gir oversikt over hovedstyret og de andre lovfestede tillitsverv
og eventuelt valgte/oppnevnte verv. Planen regulerer også klubbens interne organisering
utover det som følger av lov for Årstad IL.

2. Organisasjonsplanens hensikt
Organisasjonsplanens hensikt er følgende:
•

Klargjøre hvilke funksjoner i klubben som er definert som tillitsvalgte og skal velges
av årsmøtet utover det som følger av Årstad ILs lov.

•

Regulere og klargjøre intern organisering særlig for grupper og utvalg utover det som
følger av Årstad ILs lov.

•

Avklare overordnede ansvars- og myndighetsforhold utover det som følger av Årstad
ILs lov

3. Organisering av Årstad IL
3.1 Organisasjonskart
Årstad IL er et fleridrettslag og er organisert i henhold til følgende organisasjonskart:

3.2 Generelle kommentarer til organiseringen av Årstad IL
Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig for den
daglige driften av klubben.
Det er opprettet 3 undergrupper og 2 faste utvalg som alle er underlagt hovedstyret.
Gruppene og særutvalgene skal ha egne styrer. Gruppene har selvstendig økonomi, men er
økonomisk underlagt og rapporteringspliktig til hovedstyret iht. Årstad IL og NIF lovverk. I
tillegg er det et valgt utvalg uten styre (Årstadbladet / WEB).

4. Hovedstyret
4.1 Hovedstyret – organisering
Hovedstyret som beskrevet i Årstad ILs lov, velges på årsmøtet i henhold til lovens
bestemmelser.

4.2 Hovedstyret - ansvar
Hovedstyrets ansvar følger av Årstad ILs lov §20.

(Ansvar og oppgaver for hovedstyret blir også angitt i Årstad ILs klubbhåndbok.)
Hovedstyret skal sørge for at Årstad IL har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. For gruppenes og utvalgenes
økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/utvalg kan ikke inngå avtaler
eller representere Årstad IL utad uten styrets godkjennelse.
Hovedstyret og lederne i idrettsgrupper og særutvalg (Håndball, Fotball, Orientering,
Hus/Bane og Hytte) utgjør ledermøtene. Andre utvalg/komiteer innkalles til møtene ved
behov.
Ledermøte skal innkalles av hovedstyret når det gjelder avgjørelser av særlig viktige saker
av idrettslig eller økonomisk art. Leder av hovedstyret er møtets leder.

5. Undergrupper og utvalg
5.1 Idrettsgrupper
Årstad IL er et fleridrettslag med aktiviteter innenfor:
•
Håndball
•
Fotball
•
Orientering
Det enkelte gruppestyret er underlagt hovedstyret. Gruppestyrene velges på årsmøtet, slik
det er nærmere beskrevet i denne organisasjonsplanen under punkt 6.
Gruppene ledes av valgte styrer og holder gruppeårsmøte hvert år innen utgangen av januar
måned.
Gruppenes årsmeldinger, regnskaper, budsjetter og valginnstilling sendes hovedstyret og
valginnstilling sendes valgkomite direkte etter gruppens årsmøte.
Gruppestyret oppnevner støttefunksjoner og utvalg etter behov.
Alle trenere, lagledere og andre funksjoner som er engasjert av de ulike idrettsgrenene, er
underlagt hovedstyrets og det respektive gruppestyrets myndighet.
Opprettelse eller nedleggelse av idrettsgrupper kan kun skje på årsmøtet for Årstad IL

5.2 Særutvalg
• Hus/Bane
• Hytte
Det enkelte særutvalg styret er underlagt hovedstyret.
Særutvalgstyrene velges på årsmøtet, slik det er nærmere beskrevet i denne
organisasjonsplanen under punkt 6.
Særutvalgenes årsmeldinger sendes hovedstyret innen utgangen av januar måned.

5.3 Utvalg
•

Årstadbladet / WEB

Det enkelte utvalg er underlagt hovedstyret.
Utvalgene velges på årsmøtet.
Hovedstyret står fritt til å oppnevne andre utvalg/komiteer/funksjoner mellom årsmøtene.

6. Overordnet gruppe- og utvalgsorganisering
Idrettsgruppene og særutvalgene skal ledes av egne styrer som skal velges på årsmøtet slik
det er beskrevet nedenfor.
Styret skal bestå av minimum følgende funksjoner:
•
•

Leder
Minst 2 medlemmer

Det oppfordres til å involvere utøverrepresentanter i gruppestyret.
Utvalget Årstadbladet/WEB har følgende sammensetning:
•
•
•

Ansvarlig redaktør – leder av hovedstyret
3 redaksjonsmedlemmer
2 web medlemmer

7. Overordnet organisering og ansvar for aktivitet.
7.1 Fotball
Gruppen for Fotball er ansvarlig for og skal organisere all fotballaktivitet.
Den sportslige aktiviteten skal organiseres i henhold til Sportsplanen.

7.2 Håndball
Gruppen for Håndball er ansvarlig for og skal organisere all håndballaktivitet inkludert
rullestolhåndball.
Den sportslige aktiviteten skal organiseres i henhold til Sportsplanen.

7.3 Orientering
Gruppen for Orientering er ansvarlig for og skal organisere all orienteringsaktivitet.

7.4 Hus/bane
Utvalget for hus og bane er ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbhus og for å ivareta
Årstad ILs interesser i forhold kunstgressbanen på Rautjern.

7.5 Hytte
Utvalget for hytte er ansvarlig for drift og vedlikehold av hytten på Ulriken.

7.6 Årstadbladet/WEB
Utvalget er ansvarlig for utgivelse av Årstadbladet og oppdatering av klubbens hjemmeside.

