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ORGANISASJONSPLAN FOR  

IL TJALG 
Idrettslaget Tjalg ble stiftet 10.september i 1945 og innmeldt i Norges 

idrettsforbund 25.april i 1946.  
 
                                                     

 
Vedtatt på årsmøtet 8.mars 2018 for arbeidsåret 2018 

 
 
 
 
 

FORMÅL: 
- Å organisere klubben slik at en utnytter de menneskelige og økonomiske ressursene best   
   mulig 
- Å øke aktivitet på det sportslige plan. 
- Å ha klare ansvarsforhold og myndighetsforhold i tillitsmannsapparatet. 
- Å bedre den intern og ekstern informasjon. 
- Å definere utøveransvar - klubbansvar. 
- Å ta vare på, og utnytte klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig 
- Å oppfylle intensjonen i NIFs bestemmelse om barneidrett. 
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ORGANISASJON 

 
 

Hovedstyre 
LEDER 
NESTLEDER 
KASSERER 
STYREMEDLEM 
STYREMEDLEM 
VARAMEDLEM 
Leder/representant Fotballgruppa 
Leder/representant Skigruppa 
Leder/representant Turngruppa 
Leder/representant Idrettsskolen 
Leder/representant Stupbratt 
Leder/representant Innebandy 
  

 Hovedstyret består av arbeidsutvalget og undergruppenes ledere 
 Vararepresentanter fungerer som vara for arbeidsutvalget. Undergruppenes 

styremedlemmer fungerer som vara for gruppelederne. Møtesekretær er valgt 
sekretær/styreleder. 

 Varamedlemmer og leder i styret og undergruppene velges for ett år av gangen 
 Styremedlemmer velges for 2 år av gangen 
 Personer som har verv de ikke ønsker å videreføre gir skriftlig «avskjed» så tidlig 

som mulig. 

Hovedstyre

Skigruppen Fotballgruppen Idrettsskolen Turngruppen Stupbratt Innebandy

Hallkomite
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 Valgkomite består av 3 medlemmer og ett varamedlem og velges av årsmøte 
(styret legger frem forslag) 

 Undergruppenes årsmøter avholdes i februar for foregående år. 
 Hovedlagets årsmøte avholdes innen 31. mars for foregående år. 
 Kasserer i hovedlaget krever inn medlemskontingent som sendes ut etter 

årsmøtet og fastsettelse av medlemskontingent.  
 Undergruppenes kasserere krever inn treningsavgift/annet. 

 
 
Hovedstyrets ansvar 
Følgende ansvarsområde er definert i lagets Lovnorm: 

 Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
 Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig 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.  

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

 Representere idrettslaget utad.  
 Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen 
 Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten 

I tillegg pålegges hovedstyret ansvaret for: 
 Generell intern og ekstern informasjon 
 Samordning av sponsoravtaler 
 Idrettsregistreringen 
 Politiattest 
 Samordning av økonomitiltak på et visst nivå 
 Mottar og fordeler anleggsmidler  
 Mottar og fordeler kulturmidler  
 Ivareta grasrotandelen på beste måte 
 Påse at vi er registrert i lotteri – og stiftelsestilsynet 
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Organisering av undergruppene – felles for alle 
Sammensetning: (minimum) 
Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Varamedlem 
 
 
Årsmøtet i Hovedlaget gir fullmakt til å oppnevne egne anleggsutvalg/banestyre etc. 
Kommentar 

 Kasserer disponerer konto. Regnskapsfører er Geir Arne Johansen. 
 Den daglige driften av idrettsanleggene ivaretas og organiseres av de respektive 

undergruppene.  

 

Økonomi 
Hovedlaget har det overordnede ansvar for lagets økonomi. 
Undergruppenes regnskap og budsjett skal godkjennes av hovedlagets årsmøte. 
Undergruppene er ansvarlig for egen økonomi, og skal ha eget budsjett og regnskap som 
godkjennes på eget årlig møte. 
Undergruppene skal innordne seg hovedstyrets planer for økonomitiltak. Treningsavgift og 
"egne tiltak" disponeres av undergruppene.  
 
Anlegg 
Gruppene som driver aktivitet på lagets idrettsanlegg skal ha ansvar for den daglige driften.  
 
Oppgave i forhold til ”fellesskapet” 
Gruppene skal bidra til at alle som deltar i organisert trening og konkurranser i lagets regi 
har sitt medlemskap i orden. 
Gruppene skal bidra til at alle foreldre/foresatte/andre voksne som har en rolle i IL Tjalg har 
forevist politiattest til den ansvarlige for politiattester i IL Tjalg.  
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Hovedstyre IL Tjalg 2018 
 
Arbeidsutvalget  

Leder    
Nestleder    
Kasserer Wenche Lill Fagerland wenche.l.fagerland@bronnoy

.kommune.no 
466 43 316 

Styremedlem Sigsten A. Fjelldal sigsten.fjelldal@gmail.com 959 67 882 
Styremedlem Line Wiik Halsen linehalsen@hotmail.com 915 89 376 
Varamedlem    

 
Undergruppens ledere 

Leder 
skigruppe 

Per Otto Stangvik per.otto.stangvik@gmail.com 959 91 550                

Leder 
fotballgruppe 

Brita-Kristin Køste-Horn britahorn@hotmail.com 454 74 185 

Leder 
idrettsskole 

Beathe Jørgensen beatheu@hotmail.com 993 62 785 

Leder 
turngruppe 

Eva Ekroll eva.ekroll@polygongroup.com 990 18 462 

Leder 
klatregruppe 

Jan Roar Jakobsen j-ro-j@online.no 402 46 214 

Leder 
innebandy 

John-A. Lorentzen bronnoy.ibk@gmail.com 414 58 276 

 
                        

Undergruppenes styre i 2018 
Skigruppens styre 2018 

Leder Per Otto Stangvik      per.otto.stangvik@gmail.com 959 91 550                
Styremedlem Marita Henriksen   
Styremedlem Hanne Storheil   
Styremedlem Merethe 

Blomstervik 
  

Styremedlem Charles Lorentsen charles.lorentsen@hoylandet-auto.no 414 15 410 
Styremedlem Arnfinn Halsen           ahalsen@online.no 481 26 581                 
Styremedlem Stein Ivar Olausen    s-i-olau@online.no 951 95 436               
Styremedlem Jørn Henriksen harris@nax.no 909 23 602 
Styremedlem Terje Nubdal               terje.nubdal@nomin.no 958 90 896               
Styremedlem Tor Bakken                 torfb@online.no 901 30 503                

 Skigruppa skal vedlikeholde og drifte sitt areal og bygningsmasse på Gåsheia til det beste for 
brukerne av anlegget. 
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Fotballgruppens styre 2018 
Leder Brita Kristin Køste-Horn britahorn@hotmail.com 

 
  

Nestleder Kjell Arne Nielsen kj-a-ni@online.no 

 
  

Kasserer Frode Køste-Horn frped2@online.no 412 08 935   
Styremedlem Line Moe linemoe@msn.com 

 
  

Styremedlem Stig Angel Benjaminsen stig-angel@hotmail.com 484 80 355   
Vara Anita Saur anitatrima@hotmail.com 915 15 403 

 

 Fotballgruppa skal ha aktivietet for barn opp til og med 12 år. Etter avtale inngått med 
Brønnøysund Idrettslag fra xx.xx.xxxx, skal årskullene i de to idrettslagene, slås sammen fra 
de fyller 13 år, og representere Brønnøysund Idrettslag. 

 
Idrettsskolens styre 2018 

Leder Beate Jørgensen beatheu@hotmail.com  993 62 785   
Nestleder Kine Enget Langfjord kineenget@hotmail.com 468 52 272   
Kasserer Lene Kåvik lene.kavik@brreg.no 917 09 922   
Sekretær Liz Lakselv lizlakselv@hotmail.com 962 36 877   
Styremedlem Solveig Lomsdal    

 Idrettskolen skal gi IL Tjalg sine yngste medlemmer et godt og allsidig aktivitetstilbud. 
Aktivitetstilbudet skal gjelde fra 0 år til 9 år. 

 
Turngruppens styre 2018 

Leder Eva Ekroll eva.ekroll@polygongroup.com 990 18 462 
Kasserer Tone Wiik Aasberg tone.aasberg@bluecon.no 915 26 281 
Styremedlem Marianne Høyvik   
Styremedlem Elisa Iren Aasen   
Styremedlem Gunn Nina Karlsen   
Styremedlem Susanne Fagerbakk   

 Turngruppa skal… 

 
Stupbratt styre 2018 

Leder Jan Roar Jakobsen   j-ro-j@online.no 402 46 214 
Nestleder Arild Hanger arhanger@yahoo.no 400 41 519 
Styremedlem Markus Brevold 

  

Varamedlem Jon Ivar Laumann  jonivarlaumann@gmail.com  915 70 562 
Varamedlem Marius Wannebo wannebo_548@hotmail.com 900 91 843 

 Stupbratt skal… 
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Innebandy styre 2018 

Leder John A. Lorentzen bronnoy.ibk@gmail.com 414 58 276 
Nestleder Tony Frøstrøm   
Kasserer Laila Knygh Brekk   
Styremedlem Jannicke Rønnes   
Styremedlem Katarina Einvold Kvaløy   
Varamedlem Benny Tjønnøy   

 Innebandy skal… 

 
 
 
Revisorer 2018:     
Stina Søreng og Martin Søreng 
 
Valgkomite 2018:    
Leder:  Marianne Dalheim                                                     
Medlem: Marte Myren 
Medlem:  
Varamedlem:       
 
Representanter til idrettsrådet 
Leder av IL Tjalg 
 
 
 

Verdt å merke seg 
 Kun medlemmer som har fylt 15 år er valgbare til tillitsverv i laget, jfr. NIFs lov 
 Tillitsvalgte som ikke er på valg (dvs. har 1 år igjen av sin funksjonstid) kan velges til 

annet verv. Den som da velges inn i det vervet som vedkommende trer ut av, må 
velges for 1 år, jfr. intensjonen om kontinuitet, der halvparten av styret er på valg 
hvert år. Ellers vil en komme i utakt ved valget neste år. 
 

Viktige frister for idrettslaget 
 Alle undergruppene må ha avholdt sine årsmøter i god tid før årsmøtet for 

Hovedlaget. Siste frist for årsmøte i Hovedlaget er 31. mars. 
 Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april. 

o Ivaretar søknad om momskompensasjon og ajourhold i 
Brønnøysundregistrene 

 Søknad for kulturmidler fra Brønnøy kommune ca. 1. mai 
 Søknad timer i kommunale idrettsanlegg ca. 20. mai. 

                                                                                                                                                                 


