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1. Innledning 
 

Klubbens lov forutsetter at det skal etableres en organisasjonsplan for å gi oversikt over de 

tillitsvalgte i klubben i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv samt for å regulere 

klubbens interne organisering utover det som følger av loven. 

 

Organisasjonsplanen ivaretar forhold som tidligere delvis har vært beskrevet i loven og i 

”Instrukser og retningslinjer for gruppestyrene” samt forhold som ikke tidligere har vært 

ivaretatt i skriftlig form.   

 

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 klubbens lov 

 Regulere og klargjøre intern organisering særlig for undergruppene utover det som 

følger av klubbens lov 

 Avklare overordnede ansvars- og myndighetsforhold utover det som følger av 

klubbens lov 

 

3. Organisering av Nymark IL 
 

3.1 Organisasjonskart 
 

Nymark IL er et fler idrettslag og er organisert i henhold til følgende organisasjonskart: 
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3.2 Generelle kommentarer til organiseringen av klubben   
 

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig for den daglige 

driften av klubben.  

 

Det er opprettet syv undergrupper og fire faste utvalg som alle er underlagt Hovedstyret.  

Gruppene skal ha egne gruppestyrer. Gruppene har selvstendig økonomi.   

 

4. Hovedstyret  
 

4.1 Hovedstyret – organisering  

 
Hovedstyret består totalt av følgende funksjoner: 

 

 Leder 

 Nestleder 

 Kasserer 

 Sekretær 

 Tiltaksansvarlig 

 Nettside / IT ansvarlig    

 Varamedlem(er) 

 

 Leder Fotball Herrer 

 Leder Fotball Damer 

 Leder Fotball Ungdom 

 Leder Fotball Barn 

 Leder Sykkel 

 Leder Friidrett 

 

De første 7 funksjonene, som utgjør styret som beskrevet i loven, velges på årsmøtet i henhold 

til lovens bestemmelser.  

 

Gruppelederne skal også velges på årsmøtet, slik det er nærmere beskrevet i denne 

organisasjonsplanen under punkt 6. 

 

 

4.2 Hovedstyret - ansvar 
 

Hovedstyrets ansvar følger i overordnet form av lovens § 15. Utover dette er Hovedstyrets 

ansvar beskrevet nærmere i ”Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling i Nymark IL”.  
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5. Faste utvalg   
 

5.1 Sportslig Utvalg  
 

Sportslig Utvalg ledes av sportslig leder som årlig utnevnes av Hovedstyret. 

 

Detaljert organisering og ansvar for Sportslig Utvalg følger av ”Arbeidsinstrukser og  

arbeidsfordeling i Nymark IL” og av Sportsplanen. 

 

5.2 Tiltaksutvalg  
 

Tiltaksutvalget ledes av tiltaksansvarlig i Hovedstyret. 

 

Detaljert organisering og ansvar for Tiltaksutvalget følger av ”Arbeidsinstrukser og  

arbeidsfordeling i Nymark IL”. 

 

5.3 Dommer Utvalg  
 

Dommer utvalg ledes av dommeransvarlig som årlig utnevnes av Hovedstyret. 

 

Detaljert organisering og ansvar for Dommer Utvalget følger av ”Arbeidsinstrukser og  

arbeidsfordeling i Nymark IL”. 

 

5.4 Fair Play Utvalg 

 
Fair Play utvalg ledes av leder av utvalget som årlig utnevnes av Hovedstyret. 

 

Detaljert organisering og ansvar for Fair Play utvalget følger av 

”Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling i Nymark IL”. 

 

6. Undergrupper  
 

6.1 Antall undergrupper 
 

Det er opprettet syv undergrupper i Nymark IL som følger  

 

- Fotball Herrer 

- Fotball Damer 

- Fotball Ungdom 

- Fotball Barn 

- Fotball Trim 

- Sykkel 

- Friidrett 

 

Det enkelte gruppestyret er underlagt Hovedstyret.   
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Alle trenere, lagledere og andre funksjoner som er engasjert av de ulike gruppestyrene, er 

underlagt hovedstyrets og det respektive gruppestyrets myndighet.   

 

6.2 Overordnet organisering 
 

Gruppene skal ledes av egne gruppestyrer som skal velges på årsmøtet slik det er beskrevet 

nedenfor.   

 

Gruppestyret skal bestå av minimum følgende funksjoner: 

- Leder  

- 3 medlemmer  
 

Gruppestyrets leder er i tillegg medlem av lagets hovedstyre. 

 

Antall valgte medlemmer vil utover minimumskravet kunne varieres fra år til år basert på 

antall utøvere som gruppen er ansvarlig for eller av andre grunner.  

 

For grupper med lav aktivitet kan det praktiseres en enklere modell. 

 

Det oppfordres til å involvere utøverrepresentanter i gruppestyret. 

 

Gruppestyret oppnevner støttefunksjoner og utvalg etter behov.  

 

6.3 Detaljert organisering og ansvar  
 

Detaljert organisering, ansvar og arbeidsfordeling for det enkelte gruppestyret følger av 

”Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling i Nymark IL”. 

 

 

7. Overordnet organisering og ansvar for aktivitet i 

gruppestyrene 
 

7.1 Fotball Herrer & Damer  
 

Gruppene for Fotball Herrer og Fotball Damer er ansvarlig for og skal organisere alle 

seniorlag og juniorlag for de respektive kjønn. 

 

Den sportslige aktiviteten skal organiseres i henhold til Sportsplanen. 

 

7.2 Fotball Ungdom  
 

Fotball Ungdom er ansvarlig for og skal organisere alle aldersbestemte lag i alderen 13-16 år, 

eller til og med gutte- og jenteklassen.  

 

Den sportslige aktiviteten skal organiseres i henhold til Sportsplanen. 
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7.3 Fotball Barn  
 

Fotball Barn er ansvarlig for og skal organisere alle aldersbestemte lag i alderen 6-12 år. 

 

Den sportslige aktiviteten skal organiseres i henhold til Sportsplanen. 

 

7.4 Fotball Trim   
 

Fotball Trim er ansvarlig for og skal organisere old boys, old girls og eventuelle veteranlag. 

 

7.5 Sykkel 

 
Sykkelgruppen er ansvarlig for og skal organisere sykkel aktivitet.  
 

7.6 Friidrett 

 
Friidrettsgruppen er ansvarlig for og skal organisere friidrettsaktivitet samt mosjonsløpet Fana 

Milen.  

 

Fana Milen gjennomføres i samarbeid med Fana IL og de øvrige gruppene i Nymark IL etter 

avtale. 

 

 


