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1. Innledning 
 

Arbeids instrukser som følger av dette dokumentet er basert på den interne organisering og 

overordnede ansvarsfordeling som er nedfelt i Nymark IL sin lov og i organisasjonsplanen. 

 

Meningen med instruksene er at de skal avklare ansvarsforhold og arbeidsområder internt i 

klubben.  

 

Når det gjelder fordeling av oppgaver, må dokumentet sees på som en ramme. Den 

endelige fordeling av oppgaver bør også tilpasses de personer som til enhver tid innehar de 

ulike verv.   
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2. Instrukser for Hovedstyret  
 

 

Nymark IL ledes og forpliktes av Hovedstyret som er idrettslagets høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 

 

 Hovedstyret skal: 

 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

 

2. Ivareta arbeidet med visjon, verdi, mål og strategiarbeid i klubben. 

 

3.  Fastlegge rammene for aktiviteten i klubben. 

 

4. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal 

videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.  

 

5. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle krav/oppgaver og 

utarbeide instruks for disse. 

 

6. Representere idrettslaget utad. 

 

7. Sørge for at Hovedstyrets medlemmer, grupper og utvalg arbeider i henhold til de 

lover, regler og retningslinjer som er vedtatt av laget og av overordnede 

idrettsmyndigheter. 

 

8. Ivareta lagets interesser og behov overfor myndigheter og overordnede 

idrettsmyndigheter. 

 

 

2.1 Instruks for leder i Hovedstyret 
  

1. Overordnet ansvar for iverksettelse og gjennomføring av instruks for Hovedstyret. 

2. Ansvar for den daglige ledelse av laget, herunder; 

 

o koordinere styrets arbeid 

o hovedansvarlig for kontakt mot  overordnede idretts- og andre 

myndigheter samt pressefordele oppgaver 

o gi nødvendige fullmakter (bank/FIKS etc) 

o e-post og informasjonsansvarlig 

o postfordeling (manuelt og via e-mail) 

o FIKS ansvarlig 

 

3.   Forberede og lede styremøter, herunder 
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o sørge for avvikling av jevnlige styremøter 

o utarbeide agenda og forslag til vedtak til styremøter 

o utarbeide hovedstyrets årsberetning  

 

4.   Ansvar for å melde valg, adresseforandring o.l til krets og forbund 

 
 

2.2 Instruks for nestleder i Hovedstyret 
  

 

1. Fungerer som stedfortreder for hovedstyrets leder ved dennes fravær. 

 

2.  Skal i samarbeid med leder gjennomføre de oppgaver som er nevnt under instruks for 

leder. 

 

3.  Er klubbens utdanningsansvarlig, herunder; 

  

o skal kartlegge behov for utdanning / kurs i klubben 

o informere trenere/ledere/dommere om aktuelle utdanningstilbud 

o utarbeide utdanningsplan 

o være pådriver og kontaktperson i utdanningssaker internt og mot krets 

og forbund 

o ansvarlig for planlegging og gjennomføring av interne trener/leder kurs 

og seminarajourføre oversikt over formell kompetanse i klubben for 

trenere/ledere/dommere 

 

2.3 Instruks for sekretær i Hovedstyret 
 

1. Har ansvar for å utarbeide referat fra alle hovedstyremøter og distribuere referatet til 

alle hovedstyremedlemmer i samarbeid med leder. 

 

2.  Skal bistå Nettside/IT ansvarlig vedrørende oppdatering av nettsiden etter behov. 

 

3.   Hovedansvarlig for utarbeidelse av flyers, informasjonsfoldere på vegne av klubben.      

 

 

2.4 Instruks for regnskapsfører/kasserer i Hovedstyret 
 

1. Ansvar for å føre oversikt over hovedlagets og gruppenes regnskaper basert på 

klubbens regnskapssystem og i henhold til Idrettens kontoplan. 

 

2. Ansvar for å utarbeide årsregnskap for klubben samlet og samtlige undergrupper samt 

gjøre alle bilag, kasse etc tilgjengelig for revisjon. 

 

3. Ansvar for å utarbeide månedlig regnskapsrapport for klubben samlet og samtlige 

undergrupper med kommentarer. 

 

4. Ansvar for å holde a jour oversikt over utbetalte håndpenger pr gruppe. 
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5. Hovedansvarlig for all utgående fakturering på vegne av klubben etter avtale med 

leder og gruppeledere, med unntak for større fakturaserier som kan håndteres av 

gruppene etter avtale. 

 

6. Ansvar for å utarbeide status oversikter for all utgående fakturering som del av 

månedlig regnskapsrapport.    

 

7. Ansvar for å utarbeide status oversikt for innbetaling for relevante fakturaserier sendt 

ut av gruppene som del av månedlig regnskapsrapport.    

 

8. Ansvar for utbetalinger til trenere og andre på vegne av klubben etter anvisning fra 

leder og/eller gruppeleder(e). 

 

9. Ansvar for å håndheve gjeldende regler og interne retningslinjer knyttet til økonomi . 

 

10. Ansvar for å opprette årlig budsjettmal.      

 
 

2.5 Instruks for nettside / IT ansvarlig   
 

1. Hovedansvarlig for å oppdatere/vedlikeholde klubbens offisielle nettside samt andre 

offisielle medie kanaler (facebook etc). 

 

2. Ansvar for brukeradministrasjon av nettsiden.  

 

3. Ansvar for opplæring av brukere av nettsiden. 

 

4. Ansvar for å holde klubbens medlemsarkiv ajour samt fakturering av 

medlemskontingent for klubbens medlemmer i tett samarbeid med gruppeledere. 

 

5. Ansvar for annen fakturering (egenandel cuper, fotballskole, utstyr etc) som kan 

håndteres via klubbens nettside. 

 

2.6 Instruks for tiltaksansvarlig i Hovedstyret 
 

1. Tiltaksansvarlig er leder for Tiltaksutvalget. 

 

2. Tiltaksansvarlig skal lede møtene i Tiltaksutvalget.   

 

3. Tiltaksansvarlig har ansvaret for å koordinere arbeidet i Tiltaksutvalget og fordele 

oppgaver mellom medlemmene i utvalget og andre ressurspersoner utvalget velger å 

involvere i sitt arbeid.  

 

4. Tiltaksansvarlig er ansvarlig for at det årlig utarbeides en tiltaksplan for 

Tiltaksutvalget og at Hovedstyret jevnlig informeres om utvalgets aktiviteter i henhold 

til tiltaksplanen. 

 

5. Er klubbens anleggsansvarlig; herunder være kontaktperson i anleggssaker internt og 

mot krets og forbund. 
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3. Instruks for sportslig utvalg 
 

1. Sportslig Utvalg er et veiledende organ for det sportslige arbeidet som utføres i 

klubben når det gjelder fotball. Utvalget er underlagt Hovedstyret.  

  

2. Medlemmene av Sportslig Utvalg oppnevnes årlig av Hovedstyret i samarbeid med 

gruppestyrene.    

 

3. Sportslig Utvalg skal bestå av følgende faste funksjoner: 

 

                 - Sportslig leder  

                 - Treneransvarlig   

                - Keeperkoordinator 

 

4. Sportslig Utvalg er ansvarlig for å følge opp at Nymark IL sin Sportsplan blir fulgt, 

herunder å bidra til at de konkrete tiltak som er beskrevet i Sportsplanen for spillere, 

trenere og keepere blir iverksatt.   

 

5. Sportslig Utvalg skal jevnlig oppdatere kubbens Sportsplan.  

 

6. Sportslig Utvalg har det formelle ansvar for å utpeke spillere i kategorien ”særskilt 

talent” og for å utpeke faddere for disse.  

 

 

3.1 Instruks for sportslig leder  
 

1. Sportslig Leder skal lede Sportslig Utvalg. 

 

2. Sportslig Leder skal lede møtene i Sportslig Utvalg. 

 

3. Sportslig leder er hovedansvarlig for at instruksen som er gitt for Sportslig Utvalg  

 følges og at Nymark IL sin Sportsplan for fotball blir fulgt.  

 

4. Sportslig Leder er ansvarlig for at det årlig utarbeides en tiltaksplan for Sportslig  

Utvalg og for at Hovedstyret jevnlig informeres om utvalgets aktiviteter i henhold til 

tiltaksplanen. 

 

5. Sportslig Leder har ansvaret for å koordinere arbeidet i Sportslig Utvalg og fordele  

oppgaver mellom medlemmene i utvalget og andre ressurspersoner utvalget velger å 

involvere i sitt arbeid.  
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3.2 Instruks for treneransvarlig  
 

Treneransvarlig er tillagt et særlig ansvar for å følge opp og veilede fotball trenerne i Nymark 

IL primært på aldersbestemt nivå. 

 

Treneransvarlig (TK) skal utføre sitt arbeid i henhold til følgende instruks:  

 

Treneransvarlig er medlem av Sportslig Utvalg. 

        

Treneransvarlig oppnevnes årlig av Hovedstyret.  

 

Treneransvarlig skal bidra til at Sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av fotball 

aktiviteten på aldersbestemt nivå i Nymark IL.  

 

Treneransvarlig skal bidra til og lede jevnlige trenersamlinger/forum sammen med Sportslig 

Leder.  

 

Treneransvarlig er hovedansvarlig for veiledning av klubbens trenere. 

 

Treneransvarlig skal stimulere til trenerutdanning og bidra til at den enkelte trener har 

nødvendig utdanning og får en faglig utvikling som er i henhold til kvalifikasjoner og ønsker.  

 

Treneransvarlig skal bidra til å rekruttere trenere i tett samarbeid med gruppestyrene. 

 

Treneransvarlig skal, som hovedregel, ikke ha treneransvar for spesifikke lag. 

 

 

3.3 Instruks for keeper koordinator    
 

Keeperkoordinator (KK) er tillagt et særlig ansvar for å følge opp keeperaktiviteten i Nymark 

IL.   

 

KK skal utføre sitt arbeid i henhold til følgende instruks:  

 

1. KK ansvarlig for å følge opp at intensjonene i Nymark IL sine sportslige retningslinjer 

for keepere på aldersbestemt nivå blir fulgt. 

 

2. KK i klubben har ansvaret for å organisere den enkelte keepertrening: 

 sørge for treningstid og treningssted  

 sørge for nødvendig utstyr  

 kalle inn aktuelle keepere 

 kalle inn aktuelle keepertrener(e) 

 kalle inn andre trenere/hjelpere 

 

3. KK er medlem av Sportslig Utvalg og oppnevnes årlig av Hovedstyret. 
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4. Instruks for Tiltaksutvalget 
 

1. Tiltaksutvalget er underlagt Hovedstyret i Nymark IL.   

 

2. Tiltaksutvalget skal bestå av: 

 

                 - Leder - Tiltaksansvarlig i Hovedstyret 

                 - Medlem Fotball Barn 

  - Medlem Fotball Ungdom 

                - Medlem Fotball Damer 

                - Medlem Fotball Herrer 

 

3. Hovedansvar for tilrettelegging av felles inntektsbringende tiltak; Fana Milen, salg av 

arenareklame, sponsoravtaler, klubbkalender etc.) 

 

4. Ta initiativ til, tilrettelegge og planlegge nye felles inntektsbringende tiltak. 

 

5. Koordinere konkurrerende tiltak mellom gruppene (sponsor, web reklame, lotteri etc). 

 

 

5. Instruks for Dommer Utvalget 

 

1. Dommer Utvalget er underlagt Hovedstyret i Nymark IL   

 

2. Dommer Utvalget skal bestå av: 

 

                 - Leder - Dommer ansvarlig   

                 - Klubbdommer ansvarlig  

  -1 representant for rekrutteringsdommerne                

               

3. Dommer Utvalget er ansvarlig for at det etableres en dommer gruppe for aktive 

dommere i Nymark IL og at den enkelte dommer følges opp hensiktsmessig med 

hensyn til kurs, utstyr og annet i henhold til kontrakt med klubben. 

 

4. Dommer Utvalget er ansvarlig for å bidra til rekruttering av nye dommere.  

 

5. Dommer Utvalget er ansvarlig for å bidra til koordinering av dommeroppsett for 

treningskamper internt og for kamper som arrangeres av Fotball Barn. 

 

 

5.1 Instruks for dommeransvarlig     
 

Dommeransvarlig (DDA) er tillagt et særlig ansvar for å følge opp dommeraktiviteten 

i Nymark IL.   

 

DA oppnevnes årlig av Hovedstyret. 

 

DK er leder for Dommer Utvalget. 
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DK skal lede møtene i Dommer Utvalget. 

 

DK skal utføre sitt arbeid i henhold til følgende instruks:  

 

1. DK skal være klubbens kontaktpunkt vedrørende dommerarbeid samt være 

dommernes felles kontakt mot Hovedstyret og/eller gruppestyrer. 

 

2. DK skal sørge for å holde ajour oversikt over alle aktive dommere og at de skriver 

under dommer kontrakt med klubben og får utdelt nødvendig utstyr 

 

3. DK skal være ledende i arbeidet med å etablere og opprettholde en dommergruppe 

som skal være fora for alle klubbens aktive eller potensielle dommere/ 

rekrutteringsdommere. 

 

4. Ansvaret for rekruttering av dommere ligger hos klubbens styrende organer. DK skal 

være Nymark IL sin pådriver i dette arbeidet.  

 

5. DK har ansvar for at aktuelle dommerkandidater blir meldt på de nødvendige kurs og 

at disse får en hensiktsmessig oppfølging. 

 

6. DK er ansvarlig for at dommere får anledning til å delta på treninger eller treningsleire  

i klubbens eller fotballkretsens regi.  

 

7. DK er ansvarlig for at alle endringer i retningslinjer/spilleregler blir kommunisert og 

gjennomgått for alle klubbens fotballgrupper. 
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6. Instruks for gruppestyrer  
 

6.1 Gruppestyrets overordnede ansvar 
 

Gruppestyret skal opptre i samsvar med årsmøte- og hovedstyrevedtak samt opptre i samsvar 

med avtaler som hovedstyret har inngått på vegne av laget, f. eks utstyrs avtaler, 

sponsoravtaler etc.  

 

Gruppestyret skal følge lagets administrative retningslinjer samt de lover og regler som er 

fastsatt av laget, eller av overordnede idretts- og/eller andre myndigheter og skal påse at 

gruppens utøvere, trenere og ledere gjør det samme. 

 

Gruppestyret skal etter avtale delta i felles utvalg som er etablert av Hovedstyret eller 

årsmøtet. 

Styring av gruppens aktivitet 

 

Gruppestyret skal organisere og gjennomføre all administrativ, sportslig og økonomisk 

aktivitet for det antall utøvere som den enkelte gruppen har ansvar for i henhold til 

Organisasjonsplanen.   

 

Gruppestyret skal ivareta alle daglige gjøremål og gruppens interesser i samarbeid med 

hovedstyret og de øvrige gruppestyrene.  

 

Leder i gruppestyret skal påse at det avholdes styremøter og andre møter med en hyppighet 

som sikrer at planlagt aktivitet kan gjennomføres i henhold til aktivitetsplan og i samsvar med 

godkjent budsjett.  

 

Det skal føres protokoll fra alle styremøter i gruppen.  

Utarbeidelse av aktivitetslister/årshjul 

 

Gruppestyret skal utarbeide aktivitetslister over gruppens hovedaktiviteter. Denne skal 

benyttes som et styringsredskap for gruppens ansvar og for intern fordeling av gruppens 

arbeidsoppgaver. 

 

Levering og oppdatering av medlemslister 

 

Umiddelbart etter årsmøte skal gruppeleder påse at det sendes oversikter over gruppens 

utøvere til post@nymarkil.no samt klubbens nettside ansvarlige for fakturering av 

medlemskontingent/treningsavgift. Alle utøvere skal registreres på klubbens standardskjema 

for medlemsregistrering.  

 

Gruppeleder skal påse at alle endringer knyttet til gruppens utøvere meldes fortløpende til 

nettside ansvarlig eventuelt rettes i medlemsarkivet direkte. 

  

 

mailto:post@nymarkil.no
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Gruppeleder skal påse at utestående medlemskontingent blir purret og skal herunder ta stilling 

til om det skal sendes ny faktura.  

   

Betaling av medlemskontingent 

 

Gruppestyret skal påse at gruppens utøvere og tillitsvalgte betaler medlemskontingent innen 

forfall.  

 

Gruppestyret skal sørge for at medlemmer ikke konkurrerer for Nymark IL i obligatorisk 

sammen-heng uten at medlemskontingent er betalt. 

 

Gruppestyret skal sørge for at nye utøvere ikke får anledning til å delta i trening mer enn en 

halv sesong uten at medlemskontingent skal være betalt.  

 

Medlemskontingent skal som hovedregel betales for hele året. Medlemskontingenten kan 

etter avtale med gruppestyrets leder deles opp i mindre beløp, men slik at den skal betales i 

sin hel-het innen utgangen av gjeldende kalenderår. 

 

Utøvere som skal være i klubben bare halve året kan innvilges halv medlemskontingent. 

 

Sportslige aktiviteter  

 

Gruppestyret skal sikre et forsvarlig sportslig opplegg for gruppens utøvere i samsvar med 

lagets formålsparagraf, samt interne og eksterne krav og retningslinjer. 

 

Gruppestyret skal påse at godkjente interne sportslige retningslinjer herunder Sportsplanen 

etterleves av gruppens utøvere samt trenere og ledere. 

 

Gruppestyret er ansvarlig for å etablere sportslige målsettinger for gruppen. Målsettingene 

skal jevnlig formidles til hovedstyret.  

 

Gruppestyret har ansvar for å skaffe tilveie relevant trenings- og konkurranseutstyr for 

gjennomføring av trening for sine utøvere, trenere og lagledere.  

 

 Spillerdrakt og shorts skal være i henhold til klubbens vedtatte draktfarger som er 

hvit/sort stripet spillerdrakt og sort shorts 

 

Økonomi 

 

Gruppene har selvstendig økonomi og skal ha eget budsjett og regnskap som skal godkjennes 

på årsmøtet.  

 

Gruppestyrets ansvar med hensyn til økonomi er nærmere beskrevet i dokumentet ”Økonomi 

styring i Nymark IL”. 
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Representasjon 

 

Gruppestyret skal sørge for at alle gruppens utøvere som deltar i trening og konkurranser har 

sitt medlemskap i klubben i orden og for øvrig er berettiget til å utøve sin idrett på vegne av 

Nymark IL. 

 

Utmerkelser  

 

Gruppestyret skal utarbeide og holde à jour oversikt over antall konkurranser som kvalifiserer 

til merke i henhold til Statutter for Nymark IL`s utøvermerker for gruppens utøvere. 

Oversikten skal inngå i gruppens årlige beretning. Tildeling av klubbens offisielle 

utøvermerker skal baseres på lagets til enhver tid godkjente statutter. 

 

Gruppestyret har innenfor godkjent budsjett anledning til å gi ytterligere utmerkelser til 

utøvere, trenere og lagledere. 

Utarbeidelse av beretning 

 

Gruppestyret skal utarbeide beretning for gruppens aktivitet for siste kalender år etter 

nærmere avtale med hovedstyret. Gruppestyrets beretning vil inngå i lagets årsmelding.  

Engasjement av trenere/lagledere  

 

Gruppestyret skal engasjere nødvendige trenere og lagledere r til gruppen i samarbeid med 

Hovedstyret. 

 

Trenerkontrakter 

 

Trenerkontrakter skal etableres med alle eksterne trenere og trenere på minimum junior- og 

seniornivå. Trenerkontraktene skal være basert på lagets standard trenerkontrakt. Alle 

trenerkontrakter skal signeres av hovedstyrets leder på vegne av laget. 

 

Alle kostnader knyttet til trenerkontrakter skal dekkes av den enkelte gruppe. 

Politiattester 

Gruppestyret skal til enhver tid ha en skriftlig oversikt over alle personer som er engasjert av 

gruppen på fast eller ad hoc basis (typisk turer/turneringer) og som skal ha politiattest i 

henhold til klubbens retningslinjer. Listen skal deles med Politiattest ansvarlig og skal 

ajourholdes til enhver tid.  

 

Gruppestyret skal bidra med nødvendig bekreftelse på behovet for politiattest på fastlagt 

skjema til den som skal søke om politiattest. 
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Gruppestyret skal i samråd med Politiattest ansvarlig i klubben fortløpende sørge for at alle 

funksjoner som skal innhente politiattest foreviser denne så raskt som mulig etter etablert 

engasjement eller innen avvikling av cup eller lignende som krever politiattest.   

Utøverkontrakter  

 

Gruppestyret avgjør selv om det skal etableres utøverkontrakter med gruppens medlemmer 

dersom dette ikke er pålagt av overordnede idrettsmyndigheter.  

 

Utøverkontrakter som inngås med gruppens utøvere skal baseres på gjeldende standard for 

den relevante idrett eventuelt med nødvendige tilleggsbestemmelser. 

 

Alle kostnader knyttet til utøveroverganger og utøverkontrakter skal dekkes av den enkelte 

gruppe. 

 

Påmelding av lag i FIKS 

 

Gruppestyret har ansvar for å melde på lag som gruppen er ansvarlig for i henhold til 

Organisasjonsplanen i FIKS. 

 

Ajourføring av utøveroversikt i FIKS 

 

Gruppestyret skal til enhver tid sørge for å ajourføre utøveroversikt over aktuelle aktive 

utøvere i gruppen i FIKS for å sikre at utøverne er forsikret og berettiget til å representere 

klubben.  

 

Spilleroverganger i FIKS / Overgangsansvarlig 

 

En representant for gruppestyret skal til enhver tid ha fullmakt til å håndtere og godkjenne 

spilleroverganger på vegne av gruppen for gruppens utøvere. Nødvendig fullmakt tildeles av 

Hovedstyrets leder. 

 

Oppfølging av skader 

 

Ved skade på gruppens utøvere medlemmer i aktivitet i Nymark IL`s regi, skal gruppestyret 

sørge for å bistå vedkommende utøver i den grad det kreves i samarbeid med utøveren og 

eventuelt foresatte.  

 

Kostnader ved skader 

 

Gruppene dekker utgifter til akutt skadebehandling, dvs nødvendig legevakt besøk for sine 

utøvere. 

 

Øvrige kostnader skal dekkes av utøveren. 
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6.2 Instruks for gruppe styrets leder 

 
Gruppestyrets leder skal lede arbeidet i angjeldende gruppe og skal sørge for avvikling av 

jevnlige styremøter i gruppen.  

 

Gruppestyrets leder er hovedansvarlig for at instruks for gruppestyret etterleves og følges opp 

i gruppens arbeid.  

 

Gruppeleder kan utover ovennevnte fordele oppgaver som gruppestyret er ansvarlig for  

mellom gruppens styremedlemmer.   

 

I tillegg kan det fordeles oppgaver på eventuelle støttefunksjoner og utvalg som gruppen har 

oppnevnt. 

 

Gruppestyrets leder er også medlem av lagets hovedstyre i henhold til klubbens 

organisasjonsplan.   

 

Vedkommende har møte- og rapporteringsplikt på alle hovedstyremøter. Forfall skal meldes 

til leder i hovedstyret og det skal møte stedfortreder dersom ikke annet er avtalt. 

 

Rapporten til hovedstyret skal minimum inneholde: 

 - økonomisk status basert på godkjent budsjett 

 - sportslig status 

- andre saker som krever hovedstyrets godkjennelse eller uttalelse 

 

 

6.3 Instruks for øvrige medlemmer av gruppestyret 
 

Beskrivelse av ansvar for øvrige medlemmer i gruppestyret skal fremkomme av 

aktivitetslisten/årshjulet for det enkelte gruppestyret. Det samme gjelder fordeling av 

oppgaver mellom de enkelte medlemmene. 
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7 Instruks for oppstartsansvarlig 
 

Oppstartsansvarlig funksjonen innehas av Leder i gruppestyret for Fotball Barn i samarbeid 

med Treneransvarlig.  

 

Leder i gruppestyret skal ivareta den administrative delen av oppgaven mens Treneransvarlig 

skal bidra med sportslig kompetanse og veiledning. 

 

- Rekruttering av nye årganger foregår på høsten i forbindelse med 

skolestart 

- Oppstartsansvarlig kaller inn til foreldremøte for 1 klassingene og er 

ansvarlig for å avvikle informasjonsmøte som skal vektlegge klubbens 

verdier, mål, krav og retningslinjer herunder Sportsplanen 

- Oppstartsansvarlig er ansvarlig for rekruttering av trenere og 

støtteapparat i henhold til klubbens praksis  

- Oppstartsansvarlig skal bistå trenere og støtteapparat i forbindelse med 

foreldremøter etter behov 

- Treneransvarlig skal i en oppstartsfase bistå med veiledning på feltet  

etter nærmere avtale med Leder Fotball Barn og involverte trenere.  

  

8. Instruks for FIKS ansvarlig 

 
FIKS ansvarlig funksjonen innehas av Leder i Hovedstyret.  

 

Fiks ansvarlig har ansvar for:  

 

- at klubbens organisasjonsdata og sentrale/pålagte funksjoner til enhver 

tid er oppdatert i FIKS  

- at gruppene til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS 

oppgaver/ansvar 

- at relevante funksjoner i klubben har nødvendige tilganger 

- at relevante funksjoner har nødvendig kompetanse i samarbeid med 

overordnede idrettsmyndigheter 

 

Ansvar for oppdatering av FIKS, påmelding av lag, spilleroverganger etc for de aktuelle 

gruppene er for øvrig delegert til gruppestyrene i henhold til Instruks for Gruppestyret. 
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9. Instruks for ansvarlig politiattester 
 

Politiattest ansvarlig funksjonen innehas av den som Hovedstyret til enhver tid utpeker.   

 

Politiattestansvarlig skal forholde seg til de krav og retningslinjer som er fastsatt om dette av 

overordnede idrettsmyndigheter og klubben. 

 

Politiattest ansvarlig har hovedansvar for: 

 

- bidra til å ajourføre klubbens retningslinjer for «Innhenting av 

politiattester» i samarbeid med Hovedstyret 

- bidra til at gruppestyrene til enhver tid har en ajourført oversikt over 

alle som skal vise politiattest i angjeldende gruppe 

- sørge for at alle som skal vise politiattest til Politiattest ansvarlig kan 

gjøre dette på en hensiktsmessig og effektiv måte 

 

Ansvar relatert til politiattester er for øvrig tillagt gruppestyrene i henhold til Instruks for 

Gruppestyret. 


