
 

 
 
 

Verv og oppgavefordeling i Åsen Idrettslag 
 
 
Leder 

 Leder idrettslaget i tråd med gjeldende lov og regler. 

 Har det overordnede og samordnende ansvaret for ansvarlig drift av laget med 
undergrupper. 

 Tar i mot og fordeler innkommet post, e-post og andre dokumenter. 

 Setter opp saksliste til styremøte og årsmøtet. 

 Er ansvarlig for møteplan. 

 Er ansvarlig for årsmeldingen til hovedstyret. 

 Representerer idrettslaget utad. 

 Er ansvarlig for søknader, kontrakter og rapporteringer. 

 Lederen er valgt inn for ett år. 
 
 
Nestleder/sekretær 

 Møter på styremøtene i Åsen IL som styremedlem. 

 Skriver referat fra styremøte innen en uke. 

 Skriver protokoll fra årsmøtet innen en uke. 

 Fungerer som stedfortreder for leder, dersom leder er forhindret. 

 Nestleder/sekretær er valgt for to år. 
 
Økonomiansvarlig  

 Møter på styremøtene i Åsen IL som styremedlem. 

 Kontrollerer og legger regninger til betaling, leder godkjenner betalingene. 

 Fører medlemsregisteret på KXWeb. 

 Sørger for fakturering av kontingenter, treningsavgifter og andre fakturaer. 

 Fører regnskap i henhold til idrettens regnskapslover. 

 Legger frem regnskapsrapporter til styret, slik at det kan være i stand til å fatte 
tjenlige vedtak. 

 Legger frem revidert regnskap til årsmøtet. 

 Lager budsjett til årsmøtet ut fra regnskapet og planene i laget – undergruppene må i 
god tid før årsmøtet levere sine planer og tall.  

 Økonomiansvarlig er valgt for to år. 
 
 



Leder for undergruppene (fotball, idrettsskole og ski) 

 Møter på styremøtene i Åsen IL som styremedlem. 

 Tar del i fellesaktiviteter i Åsen IL etter vedtak på styremøte. 

 Er bindeleddet mellom de aktive og styret for Åsen IL. 

 Fremmer undergruppens saker i styret. 

 Leder undergruppen etter gjeldende lov og regler. 

 Har det overordna og samordnende ansvaret for drift og nødvendig oversikt over 
økonomien i undergruppen. 

 Tar imot og fordele innkommet post, også e-post. 

 Organiserer styremøter i undergruppen. 

 Ansvarlig for ordne treningslokaler og treningstider. 

 Fordeler arbeidsoppgaver innad i undergruppen. 

 Holder kontakt med kretsen. 

 Ansvarlig for å innhente navn på alle aktive utøver og sjekke at disse er medlemmer. 

 Melder aktive til idrettsregistreringa. 

 Ansvarlig for å få trenere til de enkelte gruppene på plass, før sesongen starter. 

 Sørger for påmelding av lag til serie, cup’er og renn. 

 Sørger for at det holdes oversikt over alt av gruppens utstyr (treningsutstyr, 
førstehjelpsutstyr etc) samt ansvar for vedlikeholde eksisterende utstyr. 

 Sørger for at hjemmesidene oppdateres. 

 Skriver årsmelding og utarbeide budsjett sammen med økonomiansvarlig. 

 Gruppelederne er ansvarlig for å fremskaffe et navn fra gruppa til å være revisor. 

 Gruppelederne er valgt for ett/to år. 
 
Styremedlem  

 Møter på styremøtene i Åsen IL som styremedlem. 

 Tar del i fellesaktiviteter i Åsen IL etter vedtak på styremøte. 

 Holder seg orienterte om arbeidet i styret. 

 Styremedlemmene er valgt for to år. 
 
Politiattestansvarlig 

 Hovedstyre utnevner et styremedlem som ansvarlig for kontroll og oppfølging av alle 
påkrevde politiattester. 

 
Revisorene  

 Reviderer regnskapet til Åsen IL. 

 Skriver revisjonsrapport.  
 
 
Valgkomiteen til Åsen Idrettslag skal: 

 Finne frem kandidater til ledige verv. 

 Valgkomiteen består av en representant fra hovedstyret, ski og fotballgruppa. 


