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INNLEDNING 

Ved å si ja til å være frivillig i Malmefjorden IL får du en unik mulighet til å bli kjent med klubbens hjerte, 
samt å være med å påvirke klubben videre. Vi er avhengige av at folk ønsker å være med å gjøre en 
innsats for klubben - klubben drives på dugnad av bygdefolket for bygdefolket.  

Vi anbefaler alle at de holder seg oppdatert via vår hjemmeside og/eller vår side og grupper på 
Facebook. 

Dette må du med et frivillig verv i Malmefjorden IL gjøre: 

- Sette deg inn i klubbens mål og visjoner 

- Gjøre deg kjent med gjeldende klubbhåndbok og sportsplan 

- Gjøre deg kjent med klubbens regelverk 

- Bli bærer av klubbens holdninger og verdier 

- Være med å utvikle klubben til det positive 

- Rette konstruktiv kritikk der den hører hjemme 

- Fremsnakke Malmefjorden IL 

- Være medlem i Malmefjorden IL 

Revisjonsnummer: Endring: Vedtatt dato: Vedtatt av:

1.0 Ny, første gangs godkjent Styret 2018

� www.malmefjordenil.no Side �  av �2 16

http://www.malmefjordenil.no


�   

ROLLEBESKRIVELSER 
MALMEFJORDEN IL

INNHOLDSFORTEGNELSE 
ORGANISASJONSKART 4 .........................................................................................................
ÅRSMØTET 5 ...............................................................................................................................
Årsmøtets oppgaver Jf. MILs lov § 15 5 .........................................................................................................
VALGKOMITÉ 6 ...........................................................................................................................
Arbeidsoppgaver 6 ..........................................................................................................................................
REVISORER 7 ...............................................................................................................................
STYRET 8 ......................................................................................................................................
Hensikt 8 ............................................................................................................................................................
Arbeidsoppgaver jf. MILs lov § 18 (2) 8 .........................................................................................................
Roller i hovedstyret 8 .......................................................................................................................................
Kompetanse 9 ...................................................................................................................................................
Andre ansvarsområder og arbeidsoppgaver 9 ............................................................................................
Politiattest 9 .......................................................................................................................................................
STYRELEDER 9 ............................................................................................................................
 Ansvar 9 ............................................................................................................................................................
Arbeidsoppgaver 9 ..........................................................................................................................................
NESTLEDER           10 ..................................................................................................................
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 10 .....................................................................................................
STYREMEDLEM 10 ......................................................................................................................
VARAMEDLEM 10 .......................................................................................................................
BANE/ANLEGG ANSVARLIG 10 ...............................................................................................
DOMMER ANSVARLIG 11 .........................................................................................................
FAIR PLAY ANSVARLIG 12 .........................................................................................................
FIKS ANSVARLIG 12 ...................................................................................................................
KVALITETSKLUBB ANSVARLIG 13 ............................................................................................
SPORTSLIG LEDER 14 ................................................................................................................
TRENERVEILEDER 14 .................................................................................................................
REKRUTTERINGS ANSVARLIG 15 .............................................................................................
POLITIATTEST ANSVARLIG 15..................................................................................................

� www.malmefjordenil.no Side �  av �3 16

http://www.malmefjordenil.no


�   

ROLLEBESKRIVELSER 
MALMEFJORDEN IL

ORGANISASJONSKART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� www.malmefjordenil.no Side �  av �4 16

Romsdalscupen styret 
Medlem

Medlem

Medlem

Sportslig leder Utvalg og komiteer

Treneransvarlig

Fair Play ansvarlig

Dommeransvarlig


FIKS ansvarlig

Baneplanansvarlig


Rekrutteringaansvarlig


Styret

Økonomiansvarlig

Matrielforvalter

Baneansvarlig


Dugnadsansvarlig

Sponsoransvarlig


Kioskansvarlig

Nøkkelansvarlig

Utleieansvarlig


Revisor 
Medlem

Medlem

Årsmøte

Valgkomité 
Leder


Medlem

Medlem

http://www.malmefjordenil.no


�   

ROLLEBESKRIVELSER 
MALMEFJORDEN IL

ÅRSMØTET 
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 
Medlemmer i klubben som har fylt 15år, har vært medlem i minst én måned og oppfylt sine 
medlemsforpliktelser har stemmerett på årsmøtet. 

Hovedstyret legger vedtak gjort av årsmøtet til grunn for sitt arbeid. 

Retningslinjer som ligger til grunn er Malmefjorden ILs lovnorm (vedtektene). 

Ledelse av årsmøtet Jf. MILs lov § 14 

- Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det 
kan velges flere dirigenter og referenter. 

Årsmøtets oppgaver Jf. MILs lov § 15 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

11. Leder og nestleder. 

12. 6 styremedlemmer og 1 varamedlem. 

13. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

(A) To revisorer. 

(B)  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

(C) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
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Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

VALGKOMITÉ 
Valgkomiteen velges på årsmøtet og skal bestå av 3 personer + 1 vara, samt en kjønnsfordeling iht til 
MIL Lov §5.   

Medlem av Valgkomiteen kan ikke også være medlem av styret, kontrollkomite, lovutvalg, revisor eller 
ansatt. 

Arbeidsoppgaver 
- Konstituerer en leder som skal koordinere arbeidet i komiteen 

- å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode 

- å vurdere styrets og komiteenes virksomhet 

- se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling 

- å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning og oppdatert valgplan 

- å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for 
styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse 
for oppdraget 

- å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer /nomineringer som kommer til å bli 
foreslått 

- ved behov å foreslå for styret at kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag 

- å avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet senest 2 
uker før årsmøtet  

- under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag  

- etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeid og utarbeidet arbeidsplan som lett kan 
videreføres neste år  

- Leder er kontaktperson for valgkomiteen til styret 

- Det kan være fornuftig å rekruttere medlemmer til valgnemda fra folk som går ut fra sine verv, da 
de kjenner organisasjonen og lettere kan vite både hvilke folk som trengs og kan videreformidle 
hvordan organisasjonen fungerer. 

 Politiattest 

Medlem i valgkomitén krever ikke fremvisning av politiattest. 
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REVISORER 
Ansvar 

Revisorene skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser, og om styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 

Revisors oppgave jf. § 3-1 NIFs regnskaps- og revisjons- bestemmelser 

(1) Revisjonen skal utføres av to revisorer valgt på årsmøte/ting. Valgte revisorer skal vurdere om 
årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med ovennevnte bestemmelser, og om styret har 
oppfylt sine forpliktelser etter § 2-2. 

(2) Revisjon av regnskapet skal foretas minimum én gang i året i forbindelse med avleggelse av 
årsregnskapet. 

(3) Valgte revisorer skal hvert år uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avgitt av 
organisasjonsleddets styre, dog senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, legge frem sin 
revisjonsuttalelse. Revisjonsuttalelse skal avgis også der årsregnskapet er ufullstendig. 
Revisjonsuttalelsen skal dateres og underskrives av valgte revisorer. Revisjonsuttalelsen skal være avgitt 
i tråd med NIFs standard revisjonsuttalelse for organisasjonsledd som følger NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. 

(4) Valgte revisorer skal fortløpende vurdere om det er forhold som kan påvirke egen habilitet og 
valgbarhet, jf. NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7 og 2-8. 

(5) Organisasjonsleddets ansatte og tillitsvalgte skal gi de valgte revisorer adgang til å foreta de 
undersøkelser de valgte revisorene finner nødvendig, og skal sørge for at de valgte revisorene får de 
opplysninger, og den bistand, som kreves for utførelsen av oppdraget 

Gjennomføring av revisjonen jf. § 3-2 NIFs regnskaps- og revisjons- bestemmelser 

(1) Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjon i 
årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og regnskapsestimater, samt vurdering 
av innholdet i, og presentasjonen av, årsregnskapet. 

(2) Valgte revisorer skal innhente tilstrekkelig sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder feil vedrørende 
utgående balanse, og transaksjoner og hendelser i den perioden som revideres. 
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STYRET 
Hensikt 

Styret velges på årsmøtet og er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret legger vedtak gjort 
av årsmøtet til grunn for sitt arbeid. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret. Dette innebærer at det er 
styret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. 

Styrets ansvar jf. NIFs regnskaps- og revisjons- bestemmelser 

Styret skal sørge for at organisasjonsleddets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 
med de vedtak som er fattet på årsmøtet/tinget eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
organisasjonsleddet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en 
forsvarlig økonomistyring. 

Arbeidsoppgaver jf. MILs lov § 18 (2) 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er 
fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en 
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/
instruks for disse. 

d) Representere idrettslaget utad. 

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten. 

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger 
det. 

Roller i hovedstyret 

- Styreleder 

- Nestleder  

- Styremedlem  

- Varamedlem 
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Kompetanse 

For å kunne være sertifisert som NFF kvalitetsklubb må flertallet i klubbens styre ha NFFs leder 1 og 2 
kurs. 

Andre ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

- Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. 

- Visjon- og verdiarbeid. 

- Økonomisk -/ og driftskontroll. 

- Vedta endringer i klubbhåndbok. 

- Vedta treningsavgifter og andre avgifter. 

- Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller. 

- Følge idrettens lover og representere klubben utad 

- Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode spillere. 

- Oppnevne ansvarlig for politiattester. 

- At klubbens verdigrunnlag etterleves 

- Inngå avtale om utstyrsleverandør 

Politiattest 

Samtlige medlemmer i styret må fremvise politiattest uten merknad. 

STYRELEDER 
 Ansvar 

- Har ansvar for at de tillitsvalgte i styret utfører arbeidsoppgaver til riktig tid, og iht. tildelte mandater. 

- Har totalansvaret for økonomisk og forsvarlig drift av idrettslaget.  

- Gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. 

- Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. 

Arbeidsoppgaver 

- Møteleder i styret.  

- Veilede og delegere arbeidsoppgaver til den aktuelle tillitsvalgt innenfor den gitte arbeidsgruppe.  

- Bistå i møter der hvor det er naturlig at de tillitsvalgte ønsker å ha med styreleder. 
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- På møte får foreldre muligheten til å melde sin interesse som trener/lagleder. 

NESTLEDER           
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

- Styreleders stedfortreder. 

- Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. 

- Gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. 

- Viktig å fokusere på trygghet, utfordringer, mestring og foreldrevett-regler. 

STYREMEDLEM 
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

- Utføre oppgaver tildelt av hovedstyret. 

- Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. 

- Gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. 

VARAMEDLEM 
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

- Utføre oppgaver tildelt av hovedstyret. 

- Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. 

- Gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. 

BANE/ANLEGG ANSVARLIG 
- Ha ansvaret for drift og vedlikehold av banen.  

- Stenging og åpning av gressbanen og foreta kontinuerlig vurdering av bruken. 

- Følge opp at banen blir kalket og gjødslet.  

- Følge opp klippingen, og påse at banen til enhver tid er spillbar.  

- Lufting av banen.  
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- Påfyll av sand ved ujevnheter/hull i banen.  

- «Vedlikeholde» og drifte gressklipper.  

- Drifte vanningsanlegg, og vatne banen ved lengre tørke.  

- Organisere merking av gressbanen før 11er kamper.  

- Utføre jevnlig kontroll av målnettene, samt utføre rep av disse.  

- Klippe gress rundt reklameskilt, innbytterbenker etc.  

- Melde til klubben om nødvendig og manglende utstyr.  

DOMMER ANSVARLIG 
Dommer ansvarlig i Malmefjorden IL har det overordna ansvaret for dommere i klubben. 

Hovedmål er rekruttering og oppfølging av dommere 

Dommeransvarlig sin hovedoppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: 

- Klubbens dommere. 

- Klubbens styre og administrasjon. 

- Kretsens dommerkonsulent/utvikler. 

Dommeransvarlig sitter i sportslig utvalg. Dommeransvarlig skal bistå lag med dommeroppsett i serier/
kamper hvor kretsen ikke setter opp dommere. Viktig her å ha kommunikasjon med lagledere og 
trenere. 

Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart. Det skal legges særlig vekt på 
rekruttering av jenter. 

All kursaktivitet får man ved å kontakte krets. Dommeransvarlig skal finne fasiliteter for 
klubbdommerkurs. 

1. Kretsen skal  ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre     
oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen. Dommeransvarlig    
kommuniserer med dommerne og videre med kretsen for å sikre at alle som vil får    
den oppfølgingen de ønsker. 

2. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med 
spillerne. 
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3. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.    
Malmefjorden IL utbetaler dommertilskudd innen utgangen av april hvert år. 

4. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens    
lag, herunder også deltakelse på treningsleirer. 

5. Være behjelpelig på A-lagets hjemmekamper med mottakelse av oppsatt      
dommerteam og sørge for at de får en respektfull, og hyggelig opplevelse av    
arrangemanget. Det skal alltid være kjekt og komme til Malmefjorden IL. 

FAIR PLAY ANSVARLIG 
Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i Malmefjorden 
IL. Det overordnede målet er å utvikle, forankre og synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen Fair Play 
mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer. 

Ansvar 

- Bistå klubben i informasjon og kommunikasjon av Fair Play-arbeidet. 
- Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene. 
- Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet. 

Oppgaver 

- Sørge for at alle lagene stiller med «kampvert» på hjemmekamper 
- Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter. 
- Forankring av Fair Play i styret. 
- Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter / laglederforum. 
- Opplæring innen Fair Play på lags- og trener- / lagleder- / spillernivå. 
- Fair Play-plan. 

Interne kanaler 

Via styre, sportslig koordinator og fotballgruppas informasjonsansvarlige kommunisere Fair Play-
aktiviteter, planer og arbeid. 

FIKS ANSVARLIG 
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Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS, er eid av Norges Fotballforbund. I FIKS skal 
klubben blant annet registrere spillere, trenere og ledere, registrere kamptropper, registrere og 
gjennomføre overganger samt melde på lag i seriespill. 

Minst en trener/lagleder skal ha tilgang til FIKS for administrering tilknyttet sitt lag. 

Oppgaver for FIKS-Ansvarlig i MIL: 

- Gi tilgang til FIKS for trenere, lagledere og andre som bør ha dette. 

- Fortløpende registrere klubbens nye og gamle spillere: aktiv/inaktiv. 

- Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer/kontrakter. 

- Registrere personer med verv i klubben, i FIKS. 

- Sørge for at alle med bruker i systemet kan sine oppgaver. 

- Administrere overganger inn og ut av klubben. 

- Veilede og hjelpe klubbrukere ved spørsmål. 

- Melde på klubbens lag i seriespill. 

KVALITETSKLUBB ANSVARLIG 
Hensikten med denne rollen er å sikre klubben sitt fokus og kvaliteten på de grunnleggende 
oppgavene som ligger til konseptet kvalitetsklubb. Når man skal etablere nye maler, planer og jobbe 
med utviklingsprosesser over tid samtidig som man skal drifte aktiviteten i klubben krever dette at noen  
holder overordnet oversikt.  
Kvalitetsklubbansvarlig holder  overordnet tak konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet 
med klubbens aktive, medlemmer og frivillige. 

Kvalitetsklubbansvarlig skal: 

- Være klubbens kvalitets sikrer, og kontaktperson mot krets. 

- Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben 

- Følge opp og utbedre eventuell avvik fra kriteriesettet. 

- Ha kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret, slik at de retningslinjene som er lagt 
etterleves. 

- Følge opp standardene som er satt i systemet, med tanke på implementering og etterlevelse av 
klubbens verdiarbeid i praksis. 

� www.malmefjordenil.no Side �  av �13 16

http://www.malmefjordenil.no


�   

ROLLEBESKRIVELSER 
MALMEFJORDEN IL

- Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst 
med verdi- og utviklingsarbeid. 

SPORTSLIG LEDER 
Sportslig leder er underlagt styret og har disse hovedoppgavene og ansvar i MIL 

- Har hovedansvaret sammen med trenerveileder for at sportsplanene legges til grunn for 
gjennomføring av klubbens aktiviteter.  

- Utvikle og oppdatere sportsplanene og andre retningslinjer for sportslig aktivitet. 

- Oppdatere styret med det sportslige arbeidet i klubben. 

- Utvikling av sportslig kompetanse i klubben. 

- Være trenerens kontaktperson inn til styret i klubben. 

- Har hovedansvaret for gjennomføringen av knøtteserien. 

- Informere om utdanningstilbud for trenere, lagledere og dommere. 

- Følge opp alle lagene i klubben. 

- Ansvarlig for Tine fotballskole 

- Ansvarlig for å vurdere, planlegge og gjennomføre behovet for treningsøkter på tvers av 
årsklasser sammen med treningsveileder. 

TRENERVEILEDER 
- Skal sammen med Sportslig leder påse at sportsplanen legges til grunn for klubbens sportslige 

aktiviteter. 

- Følge opp alle trenerne i klubben og være trenerens trener. 

- Være med på treninger og veilede trenerne. 

- Følge opp at treningene legges opp etter klubbens verdigrunnlag. 

- Etablere og gjennomføre trenerforum. 

- Være trenerens kontaktperson inn til styret i MIL. 

- Hjelpe og eventuelt veilede trenerne for nye kull slik at klubbens verdier og sportsplan blir fulgt. 

- Samarbeide med rekrutteringsansvarlig med nye trenere ved oppstart av nye kull. 
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REKRUTTERINGS ANSVARLIG 
- Ansvarlig for oppstart av nye kull i Mai måned årlig. 

- Produsere og henge opp plakater for oppstart av nye kull på de lokale butikkene samt andre 
steder hvor det er hensiktsmessig. 

- Dele ut informasjon om oppstart av nye kull på Sylte og Malme barnehage. 

- Dele informasjon om rekrutteringstreninger på sosiale medier og hjemmesiden til MIL.  

- Samarbeide med Sportslig leder og Trenerveileder i klubben om å rekruttere trenere/lagledere 
på nye kull. 

- Vurdere behovet for rekrutteringsdager på andre årskull. 

- Kommunisere med foreldre etter at laget er etablert for å evaluerer prosessen og eventuelt gjøre 
nødvendige forbedringer.  

- Ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan, og revidere denne når nødvendig.   

POLITIATTEST ANSVARLIG 
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle 
som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige, skal ha politiattest. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en 
ordning med politiattest: 

- Sette seg inn i og følge retningslinjer for innhenting av politiattester.  
- Sørge for at informasjon om politiattester, lenke til søknad og kontaktinformasjon til ansvarlig i 

klubben skal til enhver tid være tilgjengelig på klubbens nettsted. o Med jevne mellomrom 
oppdatere og legge ut informasjon om ordningen på hjemmeside og facebook-side (preventivt 
arbeid). 

- Løpende oppdatere en liste over hvem for er avkrevd politiattest med dato, når den er fremlagt 
og godkjent, og til hvem. 

- Kunne fremlegge denne listen for hovedstyret på ethvert tidspunkt. 
- Orientere styret om det er personer som etter gjentatte forespørsler ikke sørger for å søke om/

fremvise politiattest. 
- Ivareta GDPR (General Data Protection Regulation) i forhold til sletting av attester som blir 

fremvist pr. e-post/MMS.  
- Sørge for at politiattester blir fornyet når en frivillig får et nytt tillitsverv i klubben, eller når det er 

grunn til å tro at det foreligger opplysninger som har betydning for innholdet.  
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- Utvise skjønn eller be om hjelp i tvilstilfeller, f.eks en oppsatt dommer skal ikke fremvise 
politiattest, men en dommer som har en veiledende rolle overfor andre dommere skal fremvise 
attest. 

- Kontakte NIF for råd og veiledning i spørsmål som omhandler politiattester: e-post: 
politiattest@idrettsforbundet.no  - telefon: 800 30 630 
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