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Klubbinformasjon

Klubbnavn :
Stiftet:
Idrett(er):
Postadresse:
E-postadresse:
Internettadresse:
Organisasjonsnummer:
Bankforbindelse:
Bankkonto:
Medlem av:

Idrettsklubben Junkeren
Stiftet 30.4.1958
Fotball, Håndball og Ski
Postboks 3504, 8087 Bodø
post@junkeren.no
www.junkeren.no
971135565
Sparebanken Nord-Norge
4509 28 83853
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
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Innledning
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om IK Junkeren (IKJ) og gjøre det
enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Dokumentet gir en oversikt over
klubben, ansvar og myndighetsområder, samspillet mellom enhetene, og de retningslinjene
som gjelder for arbeidet i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes
og gjøres, og den skal vise nye medlemmer hva klubben står for.
Klubbhåndboka skal være et arbeidsverktøy for alle frivillige, utøvere, foreldre, styrer,
utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.
Nødvendige oppdateringer for den daglige drift gjøres fortløpende, og større endringer
gjøres på årsmøte.
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Klubbens historie
IK Junkeren ble stiftet 30.04.1958 og har i dag ca 640 medlemmer. Klubben ønsker å være
en breddeklubb å gi aktivitetstilbud til barn og unge i bydelen Rønvik. Vi tilbyr fotball,
håndball og ski. Vi har aktive lag helt opp til seniornivå med herrer fotball i 3. Divisjon avd.6
serien og håndball damer i 2. Divisjon.
Håndball damer hadde i sin storhetstid på 1990-tallet lag i eliteserien (Gildeserien) for
damer. Laget spilte seg til eliteserien i 1994-95, ble nr. 4 i Gildeserien i de to følgende
sesongene. Med telemarkingen Kåre Geir Lio som trener og pådriver, hadde klubben flere
kjente spillere i sine rekker (Lene Rantala, Tonje Sagstuen og Suzana Zulijani), og de rakk
også å markere seg internasjonalt i daværende City Cup, med å beseire russiske Kuban
Krasnodar i kvartfinale i 1996-97, men tapte senere semifinalen mot tyske Frankfurter
Handball Club. Året etter var det danske Ikast som ble for sterke i kvartfinalen i City Cup.
Fotball herrene sin beste plassering gjennom tidene er andreplass i gamle 3. Divisjon (nivå 3)
på 1980-tallet. I 2006 sesongen var Junkeren sammen med bydelsklubben Innstranden,
Bodøs nest beste herre seniorlag med spill i 3. Divisjon (nivå 4), men rykket senere ned til 4.
Divisjon. Høsten 2016 ble Junkeren nummer 2 i 3.divisjon HÅNO og tok dermed en av 4
plasser i den nye regionsligaen.
Kjente lokale og nasjonale navn som Ove Andreassen, Mini Jakobsen og Runar Berg har
tidligere spilt for IK Junkeren.
Ski er relativt nytt i IK Junkeren, men det til tross kan vi allerede si oss stolte over å ha en
NNM mester i klubben da Jens-Willy Barosen vant FH menn sittende 4km fellesstart 21.mars
2015.

Verdier
IK Junkeren baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
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Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
IK Junkeren drives etter idrettens organisasjonsverdier:
Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
IK Junkeren sine verdier er:

Respekt, Artig, Målrettet
Verdiene skal hjelpe oss til:
-

å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjon
Klubben for oss – klubben for meg.

Virksomhetsidé
Vi kan, vi vil, vi tør.
IK Junkeren skaper idrettsglede og utvikler forbilder gjennom godt samhold og satsing på
både bredde og topp.

Hovedmål
Øke medlemsmassen med 10% hvert år de neste tre årene for å gi bedre resultat på alle
nivå.
Virksomhetsplan for 2016 -2018 finner du på www.junkeren.no
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Organisasjon
Grunnleggende oppbygging av idrettslaget
IK Junkeren er den juridiske enheten, med gruppene som underliggende avdelinger.
-

Som idrettslag er IK Junkeren underlagt Norges Idrettsforbunds (NIFs) lover, IKJs
vedtekter, årsmøtevedtak osv. IK Junkeren kan ikke ha bestemmelser i egen lov som
er i strid med det lov normen NIF fastsetter.

-

Idrettslagets virksomhet er underlagt samfunnets alminnelige lovgivning, som
dermed danner grunnlaget for hvordan virksomheten og aktiviteten drives.
Eksempler er regnskapsloven, skatteloven og arbeidsmiljøloven, som ivaretar IK
Junkeren sine ansattes rettigheter, uansett om de har arbeidsoppgaver for gruppene
eller hovedlaget.

-

At IK Junkeren er frittstående betyr at det er idrettslagets medlemmer som gjennom
de valgte organer (årsmøte, HS m.v.) har det avgjørende ord i lagets forhold.
IK Junkeren svarer med hele sin formue for de forpliktelser vi pådrar oss. Dette
gjelder også forpliktelser de enkelte grupper måtte pådra idrettslaget. Dersom en
gruppe ikke greier å dekke sin gjeld med de midler de har til disposisjon, kan kreditor
kreve å få dekket dette av IK Junkeren sine samlede midler.

-

Inngås det en avtale, er det IK Junkeren, og ikke den som inngår avtalen på lagets
vegne, som er part i avtalen. Det betyr også at ingen er personlig ansvarlig for lagets
forpliktelser, forutsatt at avtaler ikke er inngått i strid med fullmakter eller lov.

Klubbens vedtekter
Ligger oppdatert på klubbens hjemmeside www.junkeren.no

Organisasjonsplan
Følgende organisering gjelder for IK Junkeren fra årsmøtet 2016:
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ÅRSMØTE
HOVEDSTYRET
Styreleder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Styremedlem
Styremedl. Leder Barneidrel
Styremedl. Leder Håndballgr.
Styremedl. Fotballgr.
Dgl.leder, Kun talerl

REVISOR

VALGKOMITÈ
Leder
Medlem
Medlem

UTVALG og
FORA

ADMINIISTRASJON

Dagl. leder
FOTBALLGRUPPA
Leder
Leder/
Økoansvarlig Sr

BARNEIDRETT
Leder

Materialforvalter

Leder Ungd.
avdeling

LAG
Trener
Trener

Økoansv. ungdom
Materialforvalter
ungd.

Trener
skigr.

Sportslig leder
Styremedlem

LAG
Trener
Trener

Økoansv.

Sportslig leder

Styremedlem

HÅNDBALLGRUPPA
Leder
Økonomiansvarlig

Foreldre- og
Dugnadskont.

Økoansv.
Foreldre- og
Dugnadskont.

Junkerenakademiet
Leder
Trener

Årsmøtet
Se avsnittet Klubbens Vedtekter - § 13 Årsmøtet
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Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år senest innen 31.mars.
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens
hjemmeside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett
eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til
styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som
ikke kan behandles.
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som
minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
Klubben må senest avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen
utløpet av juni det påfølgende år.
Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
Protokollen fra årsmøtet skal legges ut på klubbens hjemmeside.

Klubbens ansvar og myndighet
IK Junkeren er pålagt å velge et styre og avholde årsmøte. Årsmøtet i hovedlaget er IKJs
høyeste organ. IK Junkeren har valgt å ha en ordning der det i tillegg avholdes årsmøte i
gruppene som er momspliktige. Dette gjelder for gruppene Fotball, Håndball og Barneidrett.
Disse gruppeårsmøtene må være gjennomført i forkant av hovedstyrets.
Dersom det er gjort vedtak i strid med lover og vedtekter på gruppenes årsmøte, kan disse
omgjøres på Klubbens årsmøte. På samme måte kan styrevedtak i gruppene i prinsippet
omgjøres av HS ved behov.

Hovedstyret (HS)
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HS er IKJs høyeste styringsorgan mellom årsmøtene, og gis mandat og fullmakt på årsmøtet.
Med unntak av de forhold som er delegert til daglig leder, gruppestyrene eller
enkeltpersoner iht NIFs lov §2-13 2.ledd, har HS myndighet til å ta beslutninger på klubbens
vegne i alle saker.
Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som
fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av
betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom HS er i tvil, bør
saken opp på årsmøtet.
Behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.
HS består av styreleder, nestleder, økonomiansvarlig, gruppeledere, to styremedlemmer og
to vararepresentanter. Daglig leder har møterett og talerett men ikke stemmerett.
Lovpålagte oppgaver for hovedstyret:
•
•

•
•
•
•

Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med
de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i eget hovedstyret, og sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
og en forsvarlig økonomistyring
Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre
organer/personer innen laget.
Etter behov oppnevne komiteer, fora eller personer for spesielle oppgaver og
utarbeider mandat/instruks for deres funksjon
Representere klubben utad
Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett
og regnskap.
Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt.
Stå for idrettslagets daglige ledelse i samarbeid med daglig leder.
Arbeidsgiveransvar for ansatte.
Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité.
Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge
for at de er dekket av underslagsforsikring.
Oppnevne eller engasjere regnskapsfører.
Lage årsberetning fra styret til årsmøtet.
Gjennomføre, følge opp og revidere Klubbhåndbok, Virksomhetsplan og
Handlingsplan.
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•
•
•
•
•
•
•

Vedta maler og rammer for avtaler; sponsorer, innkjøp, trenere, ansettelser,
profilering med mer.
Styret kan kun gjøre vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er styreleders
stemme avgjørende.
Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot
vedkommende sin egen stemme.
Styremøter kan avholdes per epost eller per telefon, se lovnorm § 10 hos NIF.
Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.
Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig
inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres.

Hovedstyret har overordnet ansvar for alle undergrupper, jfr. vedtektene.
Styrets medlemmer har fordelt oppgavene mellom seg slik:
Styreleder
•
•
•

Mål- og strategiarbeidet i klubben
Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet i
samarbeid med daglig leder
Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene

•

Nestleder
•
•
•

Er stedfortreder for lederen
Ansvarlig for politiattestordningen
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Økonomiansvarlig
Hensikt og omfang:
•

Sikre en sunn, åpen og avklart økonomistyring i klubben

Ansvarsområde:
•
•
•

Strategiplan skal gi overordnede føringer for disponering av midler
Økonomiansvarlig er medlem av hovedstyret
Primærkontakt for kasserer, ansvarlig medlemsregister

Aktiviteter
Klubben for oss – klubben for meg
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•
•
•
•
•
•
•

Sikre en god budsjettprosess
Framlegge status på styremøte
Holde oversikt over hele klubbens regnskap i samarbeid med regnskapskontor
Ansvar for økonomiforum der retningslinjer for økonomistyringen ligger for alle nivå
Skrive økonomidelen av årsrapporten
Vedlikeholde et system som sikrer oversikt over klubbens økonomiske status (f.eks.
periodisert likviditetsbudsjett, kontoplan)
Sørge for tilstrekkelig informasjonsspredning

Andre oppgaver som fordeles blant styrets medlemmer
•
•

Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter
Lage møteplan sammen med hele styret og distribuere den til alle styremedlemmer

Gruppene, herunder lag eller avdelinger
IK Junkeren har valgt å organisere klubben i sportslige grupper for fotball, håndball og
barneidrett. Dette for å sikre fokus på disse idrettenes særegenhet og skape engasjement og
nærhet til de ulike gruppenes mål og aktiviteter. Gruppelederne er medlemmer av HS iht.
IKJs gjeldende vedtekter.
Gruppene er ansvarlig for:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Foreslå sportslig og økonomiske rammer for gruppen
Gjennomføre vedtak fra styre og årsmøte
Rapportere til styre og årsmøte
Sponsoravtaler for gruppen
Utarbeide forslag til trenerkontrakter basert på godkjent mal, og framlegge disse til
godkjenning i HS. Det forutsettes at gruppen sikrer økonomisk dekning for
kontrakten.
God økonomistyring
Kommunikasjon med naturlige samarbeidspartnere, eks fagkontor kommunen
Forhandle frem sponsoravtaler for gruppen i samarbeid med, og legge dem frem for
HS til godkjenning (jfr. NIFs lov §13-1 og §13-2). Dette gjøres i samarbeid med daglig
leder og Markeds og sponsorforum
Forhandle frem og inngå trenerkontrakter etter maler godkjent av HS. Avtaler sendes
daglig leder umiddelbart etter inngåelse.
Forhandle frem avtaler for ansettelsesforhold gjeldende for arbeid i gruppen,
innenfor rammer gitt av HS.
Sikre økonomistyring etter budsjett vedtatt på årsmøte. Ved kjøp over kr. 10.000,-,
som ikke er iht. godkjent budsjett, skal det fattes styrevedtak i gruppen før kjøpet
gjennomføres.
Klubben for oss – klubben for meg
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•

•
•
•

Sende Styreleder og DL informasjon om investeringer og avtaler på engangsbeløp
eller årlige utgifter som overstiger kr. 50.000 kr, minst en uke før kjøp gjennomføres
eller avtale inngås. Styreleder og DL avgjør om saken må vurderes av HS, med
påfølgende utsettelse som konsekvens.
Planlegge og gjennomføre arrangementer.
Kommunisere med kommunen og andre samarbeidspartnere innenfor rammer gitt
av HS.
Gruppene, herunder lag eller avdelinger, er økonomisk underlagt hovedlaget. I
denne sammenheng er det viktig å poengtere at gruppene, herunder lag eller
avdelinger, i utgangspunktet ikke har egne og uavhengige inntekter, jfr. NIFs basis
lovnorm for IL, §16, 3.ledd.

Håndballgruppa sine plikter:
•

Leder av gruppa velges på årsmøtet og går inn i hovedstyret

•

Holde oversikt over klubbens regnskap i samarbeid med regnskapskontor

•

Ansvar for Økonomiforum hvor lik regnskaps blir gjennomført etter samme rutiner
på alle nivå.

•

Hovedstyret godkjenner sammensetning av gruppas styre etter vedtak med
innstilling fra gruppas årsmøte.

•

Ansvar for aktiviteten innenfor håndballgruppen som seriespill, håndballturneringer
og håndballskoler

•

Utarbeide ansvarsområdet og arbeidsoppgaver for støtteapparat rundt lagene

•

For gruppens økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og gruppa kan ikke
inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.

•

Tildeling av treningstid til lagene

•

Styret skal minimum bestå av Leder, nestleder, økonomiansvarlig, materialforvalter,
dommeransvarlig, dugnadsansvarlig og styremedlem.

•

Styret er pålagt å stille med medlemmer til forum som HS vedtar.

•

Være ansvarlig for egne arrangementer, trenertilsetting, trenerutdanning og
eventuelle videreutdanning av trenere og tillitsvalgte

Rollebeskrivelse – styreleder håndball
Hensikt og omfang
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•

Funksjonen som styreleder skal sikre at håndballgruppa utvikles i samsvar med
strategiplanen og er overordnet ansvarlig for aktivitetene.

Oppgaver
•
•
•
•
•

Rekruttere personer til fellesfunksjoner og følge disse opp
Representere håndball i hovedstyret
Representere klubben mot regionen og andre klubber
Delta på sonemøter, klubbledermøter, regionsting
Ansette i samarbeid med sportslig leder trenerapparat til A-lag

Økonomiansvarlig
Rollebeskrivelse økonomiansvarlig
Hensikt og omfang:
•

Sikre en sunn, åpen og avklart økonomistyring i håndballgruppa

Ansvarsområde:
•
•
•

Strategiplan skal gi overordnede føringer for disponering av midler
Økonomiansvarlig er medlem av styret i Junkeren håndball
Primærkontakt for kasserer, ansvarlig medlemsregister

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•

Sikre en god budsjettprosess, herunder fastsetting av aktivitetsavgift
Framlegge status på styremøte
Skrive økonomidelen av årsrapporten
Vedlikeholde et system som sikrer oversikt over klubbens økonomiske status (f.eks.
periodisert likviditetsbudsjett, kontoplan)
Utvikle og vedlikeholde økonomistyringsinstruksen
Sørge for tilstrekkelig informasjonsspredning

Sportslig ansvarlig
Rollebeskrivelse – sportslig leder
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Hensikt og omfang
•

Funksjonen som sportslig leder skal sikre at håndballgruppa utvikler trenere og
spillere i henhold til sportsplan og utnytter menneskelige og økonomiske ressurser
optimalt i dette arbeidet. IK Junkeren vektlegger allsidighet i treningen.
Skadeforebygging og trenerutvikling er sentrale områder. Årlig rekruttering er
ekstremt viktig!

Primærkontakt for:
•

Trenere, sportslig utvalg, håndballskoleansvarlig, dommerkontakt,
terminlisteansvarlig, treningstidskoordinator

Ansvarsområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre at skadeforebyggende tiltak blir gjennomført i treningsgruppene
Søknad om treningstider
Fordeling av tildelte treningstider og oppfølging av utnyttelse av disse
Påmelding av lag, terminliste
Trenerinstruks (rolle og ansvar) for alle lag
Ansette i samarbeid med gruppeleder trenerapparat til A-lag
Etablere og lede sportslig utvalg (2-3 personer)
Lede arbeide med å lage og følge opp Sportsplan for Håndball.
Sportsplan for håndball ligger som vedlegg
Utarbeide sesongplan sport
Hospitering
Klubbens sportslige kontaktpunkt mot sone, region og andre klubber
Legge til rette fagstoff for sportslig gjennomføring og kommunisere dette ut til
trenere
Rekruttere og videreutvikle trenere og gi et best mulig tilbud til foreldre, spillere og
andre som ønsker å bli trener
Være styrets rådgiver i sportslige spørsmål (spilleruttak, treningsmetodikk,
utstyrsinnkjøp)
Rapportere til gruppestyret
Være trenernes kontaktpunkt
Kontaktpunkt mot seniorlag

Aktiviteter
•

I samarbeid med trenere utvikle og framlegge sportsplan for styrets godkjenning
senest 1. juni.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegger og gjennomføre nødvendig antall trenermøter
Hjelpe lagene med å utvikle treningsplaner
Gjennomføre trenerseminar ved sesongoppstart
Oversikt over trenere og kompetanse
Rekruttere trenere, kursing
Spillere til talentsamlinger/regionale tiltak
Budsjettforslag (utstyr, kompetanseheving)
Hospiteringer

Dommeransvarlig
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rollebeskrivelse - dommerkontakt
Løpende oversikt over klubbens dommere
Jobbe for et godt dommermiljø i klubben,
Sørge for tilbud om dommerkurs og at nyutdannede dommere blir fulgt opp
Være klubbens kontaktpunkt i dommerrelaterte spørsmål
Rapportere til styret
Avklart budsjettansvar (inntekter, utgifter).
Retningslinjer for klubbens dommere
Sette opp dommere der klubben har et ansvar

Dugnadsansvarlig
Sikre at fellesdugnader fordeles godt i gruppa og at dugnadsmuligheter kommuniseres ut til
lagene
Oppgaver:
•
•
•
•

Være gruppas kontaktpunkt for dugnadsarbeid
Koordinere fordeling av dugnader i gruppa og lagene og kontaktpunkt mot dgl. leder
Følge opp dugnadsgjennomføring og komme med sluttrapport til gruppestyret
Lotteriansvarlig for Gruppa

Fotballgruppa sine plikter:
•

Leder av gruppa velges på årsmøtet og går inn i hovedstyret
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•

Hovedstyret godkjenner sammensetning av gruppas styre etter vedtak med
innstilling fra gruppas årsmøte.

•

Ansvar for all aktivitet innenfor fotball, som serieavvikling, fotballturneringer og
fotballakademiet.

•

Egne regnskap for fotball herrer og fotball ungdom.

•

Styret skal minimum bestå av Leder, nestleder, økonomiansvarlig ungdom,
økonomiansvarlig sr., materialforvalter, dommeransvarlig, dugnadsansvarlig og
styremedlem.

•

Styret er pålagt å stille med medlemmer til forum som HS vedtar.

•

Utarbeide ansvarsområdet og arbeidsoppgaver for støtteapparat rundt lagene

•

For gruppens økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og gruppa kan ikke
inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.

•

Tildeling av treningstid til lagene.

Rollebeskrivelse – styreleder fotball
Hensikt og omfang
•

Funksjonen som styreleder skal sikre at fotballgruppa utvikles i samsvar med
strategiplanen og er overordnet ansvarlig for aktivitetene.

Oppgaver
•
•
•
•
•

Rekruttere personer til fellesfunksjoner og følge disse opp
Representere fotball i hovedstyret
Representere klubben mot regionen og andre klubber
Delta på sonemøter, klubbledermøter, regionsting
Ansette i samarbeid med sportslig leder trenerapparat til A- og
B-lag

Økonomiansvarlig
Rollebeskrivelse økonomiansvarlige i fotball sr. og fotball ungdom
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Hensikt og omfang:
•

Sikre en sunn, åpen og avklart økonomistyring i fotballgruppa

Ansvarsområde:
•
•
•

Strategiplan skal gi overordnede føringer for disponering av midler
Økonomiansvarlig er medlem av styret i Junkeren håndball
Primærkontakt for kasserer, ansvarlig medlemsregister

Aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Sikre en god budsjettprosess, herunder fastsetting av aktivitetsavgift
Vedlikeholde et system som sikrer oversikt over klubbens økonomiske status (f.eks.
periodisert likviditetsbudsjett, kontoplan)
Utvikle og vedlikeholde økonomistyringsinstruksen
Sørge for tilstrekkelig informasjonsspredning
Framlegge status på styremøte
Skrive økonomidelen av årsrapporten

Sportslig ansvarlig
Rollebeskrivelse – sportslig leder
Hensikt og omfang
•

Funksjonen som sportslig leder skal sikre at fotballgruppa utvikler trenere og spillere
i henhold til sportsplan og utnytter menneskelige og økonomiske ressurser optimalt i
dette arbeidet. IK Junkeren vektlegger allsidighet i treningen. Skadeforebygging og
trenerutvikling er sentrale områder. Årlig rekruttering er ekstremt viktig!

Primærkontakt for:
•

Trenere, sportslig utvalg, treningstidskoordinator

Ansvarsområde
•
•
•
•
•
•

Sikre at skadeforebyggende tiltak blir gjennomført i treningsgruppene
Trenerinstruks (rolle og ansvar) til alle lag
Etablere og lede sportslig utvalg (2-3 personer)
Ansette i samarbeid med gruppeleder trenerapparat til A- og B-lag
Lede arbeide med å lage og følge opp Sportsplan for Fotball
Sportsplan for fotball ligger som vedlegg.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeide sesongplan sport
Hospitering
Klubbens sportslige kontaktpunkt mot NFF, NFK og andre klubber i samarbeid med
A-lags trener
Legge til rette fagstoff for sportslig gjennomføring og kommunisere dette ut til
trenere i samarbeid med A-lagstrener
Rekruttere og videreutvikle trenere og gi et best mulig tilbud til foreldre, spillere og
andre som ønsker å bli trener
Være styrets rådgiver i sportslige spørsmål som spilleruttak og treningsmetodikk
Rapportere til gruppestyret
Være trenernes kontaktpunkt
Kontaktpunkt mot seniorlag

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•

I samarbeid med A-lags trener utvikle og framlegge sportsplan for neste sesong for
styrets godkjenning, senest 1. desember.
Planlegger og gjennomføre nødvendig antall trenermøter
Hjelpe lagene med å utvikle treningsplaner i samarbeid med A-lagstrener
Gjennomføre nødvendige trenerseminar iht. til Sportsplan
Oversikt over trenere og kompetanse
Rekruttere trenere, kursing
Spillere til talentsamlinger/regionale tiltak
Hospiteringer

Dommeransvarlig
•
•
•
•
•

Rollebeskrivelse - dommerkontakt
Løpende oversikt over klubbens dommere
Jobbe for et godt dommermiljø i klubben,
Sørge for tilbud om dommerkurs og at nyutdannede dommere blir fulgt opp
Være klubbens kontaktpunkt i dommerrelaterte spørsmål

•
•
•

Rapportere til styret
Avklart budsjettansvar (inntekter, utgifter).
Retningslinjer for klubbens dommere
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•

Sette opp dommere der klubben har et ansvar

Dugnadsansvarlig
Sikre at fellesdugnader fordeles godt i gruppa og at dugnadsmuligheter kommuniseres ut til
lagene
Oppgaver:
•

Være gruppas kontaktpunkt for dugnadsarbeid

•

Koordinere fordeling av dugnader i gruppa og lagene

•

Følge opp dugnadsgjennomføring

•

Kontaktperson for dgl. leder ved klubbdugnader og Klubblotteri

•
•

Følge opp dugnadsgjennomføring og komme med sluttrapport til gruppestyret.
Lotteriansvarlig for Gruppa

Barneidrett
•

Hovedstyret utpeker barneidretts representant, fortrinnsvis et medlem av
hovedstyret.

•

Hovedstyret gis fullmakt til å beslutte aktivitetsnivå for gruppa, herunder oppnevne
styremedlemmer i gruppa.

•

Eget regnskap føres av økonomiansvarlig HS

Fora og Komiteer
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IK Junkeren har mål om å ha forum som skal ivareta felles oppgaver på tvers av gruppene og
styret. Disse forumene er det styret som beslutter igangsatt og hvilket mandat det har.
Forumets leder har ansvar for å rapportere til styret.
•
•
•
•
•
•

HS og gruppene kan opprette fora og komiteer.
Disse må til enhver tid følge klubbens retningslinjer og lover.
De er organisert med en leder og medlemmer etter behov.
Fora møtes etter behov.
Hvert enkelt forum skal ha et retningsgivende mandat fra HS.
Leder for hvert enkelt forum avlegger fortløpende rapport til HS ved styreleder og
dgl. leder.

Pr. 15.06.2015 har klubben flg. Fora

WEB forum.
Formål: Ivareta informasjonsarbeidet internt og eksternt.
• Medlemmer med min. en rep fra gruppene.
• Ansvar for klubbens hjemmeside og sosiale medier.
• Utarbeide forslag til strategi, rutiner og gjennomføring av
informasjonsarbeid, og fremlegge disse til godkjenning i styret.

Anleggsforum.
Formål: Ivareta utvikling og forvaltning av Stordalen som IK Junkerens hjemmearena.
• Medlemmer er dgl. Leder min. en rep fra håndball og fotball.
• Utarbeide innspill til kommunens plan for idrett og friluftsliv, anleggsplan og
forvaltningsrutiner og framlegger disse til godkjenning i HS.
• Arbeid med å forbedre anleggstilbudet (treningsareal) er en langsiktig jobb
som krever kjennskap til kommunale prosesser, dialog med andre
interessenter samt påvirkningskraft i ulike fora.

Økonomiforum.
Formål: Utvikle økonomistyringsinstruks og sikre lik praksis og god økonomistyring.
• Medlemmer med min. en rep fra håndball og fotball og økonomiansvarlig i
HS.
• Leder for fora er økonomiansvarlig i HS

Markeds- og sponsorforum.
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Formål: Koordinere og gjennomføre markeds- og sponsortiltak
• Medlemmer med min. en rep fra håndball og fotball pluss dgl. leder.
• Leder for fora er dgl. leder.
• Ansvar for å utvikle inntektssiden for hele klubben inklusiv gruppene
• Organisere og lage informasjonsmateriale for utsendelse til potensielle nye
samarbeidspartnere. Materiell skal være for hele klubben og for spesifikk
gruppe. Dette godkjennes av HS.

Sportslig utvalg
Gruppe-basert og ledes av Sportslig leder i gruppa. I tillegg trener A-lag og en rep fra
aldersbestemte lag. Gruppa kan utvides etter behov.
Utarbeide og følge opp Sportsplan. Videreutvikle egne trenere og arrangere
regelmessige trenersamlinger

Daglig leder
Skal være klubbens kontaktpunkt utad, herunder til medlemmer, kommunen, idrettsråd,
krets, forbund, skoler, andre foreninger og næringsliv.
Medlemspleie – sørge for ajourhold av medlemsarkiv, laglister og kontaktpersoner
Søknader og rapportering til det offentlige og aktuelle kretser
Administrere og videreformidle alle mailer til post@junkeren.no, samt øvrige henvendelser
til klubben til rette vedkommende
Henting og videreformidling av post
Betjene telefoner og henvendelser til idrettslaget.
Utarbeide retningslinjer og forbedre rutiner for den administrative driften av IKJ, herunder
være hovedansvarlig for politiattest i klubben.
Medlemsregister/-innkreving, herunder forestå utsendelse av kontingenter og følge opp
betalinger.
Inntektsbringendetiltak, herunder produksjon og oppfølging av tilskuddssøknader
Utadrettet sponsorarbeid for hele klubben
Være dugnadsansvarlig for klubbrelaterte dugnader
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Ajourhold av hjemmesiden med aktuell informasjon og nyheter i samarbeid med WEBansvarlige i gruppene
Tilrettelegge for klubbens årsmøte og HS-møter i samarbeid med styreleder
Deltar i hovedstyremøter.

Kontrollkomiteen
IKJ bør velge en kontroll - komité. Dette som følges av at vi har en omsetning på snart 5
millioner årlig, og dermed ifølge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og
revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité.
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
Ansvar for:
Føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Påse at organisasjonsleddets midler er
anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de
foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og
beslutninger fattet av årsmøtet
Forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og
forsvarlig.
Påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling.
Komiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller, og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor.
Avgi sin beretning til årsmøtet om gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og
organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta
opp forhold den finner nødvendig og rapportere til organisasjonsleddets styre og revisor.
Be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom
kontrollkomiteen finner det påkrevd.

Klubbens lov
IKJ har en egen lov. Loven er basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs
hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i
sin egen lov. IKJs godkjente lov finner du på www.junkeren.no

Føringer for aktiviteten i IKJ
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Følgende føringer skal være retningsgivende for aktiviteten i IKJ:
•

IK J’s klubbhåndbok skal ajourholdes, oppdateres og underskrives av medlemmene i
hovedstyret på første styremøtet etter årsmøtet.

•

Alle grupper skal etablere en forsvarlig økonomistyring og budsjetter i balanse. Alle
grupper skal vise til et driftsresultat større eller lik null ved årsavslutning.

•

Alle som påtar seg et verv i HS eller i gruppestyrene må være medlem av IKJ.

•

Alle trenere og lagledere i klubben skal ha godkjent politiattest iht. gjeldende regler.

•

Alle trenere og lagledere i klubben bør ha gjennomført basiskurs i livreddende
førstehjelp.

•

Alle trenere og lagledere som har ansvar for utøvere inntil 12 år bør som minimum
ha gjennomført aktivitetslederkurs.

•

Alle trenere som har ansvar for utøvere over 12 år skal som minimum tilbys
trenerkurs i den særidretten som utøves.

•

Alle lag skal ha to trenere, en økonomiansvarlig og en foreldre/dugnadsansvalig

I IKJ skal det være nulltoleranse for:
Bruk av doping, og andre prestasjonsfremmende og narkotiske stoffer
Mobbing og fysisk vold
Seksuell trakassering
Rasisme.
•

All aktivitet og alle idrettsanlegg skal være røyk-/snusfrie.

•

IKJ skal være aktiv i søknadsprosesser både mot kommunen og andre organisasjoner
som gir økonomisk støtte til lag og foreninger.

•

Hovedstyret skal sikre god informasjonsflyt fra IKJ til Bodø kommune og Bodø
Idrettsråd gjennom egne møter minimum en gang i løpet av året.

•

Hjemmesiden skal være IKJs viktigste informasjonskanal.

•

Pressen og media skal brukes for å profilere aktiviteten i IKJ på en positiv måte.

Medlemskap i IKJ
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Ved innmelding må medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse,
epostadresse og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis der
det er nødvendig.
Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen
klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer.
Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.
En ansatt kan være medlem i klubben (IKJ), men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan
heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun
innehar betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En
utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den
skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års
kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side.
Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med
idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten som er vedtatt på siste årsmøte, 2017, er 500,- for alle aktive
medlemmer.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal
betales for hvert enkelt medlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og
e-postadresse. Revisoren kan kontrollere medlemslistene mot regnskapet.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være
treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller
egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger
ikke årsmøtevedtak.
Medlemskontingenten utfaktureres av daglig leder gjennom medlemsregisteret IKJ har
gjennom 123klubb.

Aktivitetsavgift.
Treningsavgiftene fastsettes av gruppene. Dersom medlemskontingenten kreves inn
sammen med treningsavgiften, skal begge være spesifisert på fakturaen.
Regler for unntak og hvem som skal administrere og godta, må være likt innen håndball og
fotball.

Klubben for oss – klubben for meg
Respekt
Artig
Målrettet
Side 27 av 55

Klubbhåndbok
IK Junkeren

I 2017 er den for:
Fotball

Minigutter/jenter

6-7 år

kr. 2400,- per år + 10-15 timer dugnad

Minigutter/jenter

8-9 år

kr. 2700,- per år + 10-15 timer dugnad

Minigutter/jenter

10-11 år

kr. 3120,- per år + 10-15 timer dugnad

Lillegutter/jenter

12 år

kr. 3300,- per år + 10-15 timer dugnad

Smågutter/jenter

13 år

kr. 3300,- per år + 10-15 timer dugnad

Smågutter/Jenter

14 år

kr. 4200,- per år + 10-15 timer dugnad

Gutter/jenter

15-16 år

kr. 4200,- per år + 10-15 timer dugnad

U19

17-18-19 år

kr. 6000,- per år + 25 timer dugnad

U21

kr. 6000,- per år + 10-15 timer dugnad

A-lag

kr. 4000,- per år + 50 timer dugnad

Ski

Barn

kr. 250,-

Håndball

J2007

kr. 1500,-

G2006

kr. 1500,-

J2006

kr. 1500,-

J2005

kr. 2500,-

J2004

kr. 2500,-

J2003

kr. 2500,-

J2002

kr. 3500,-

J2001

kr. 3500,-

J1999

kr. 5500,-

J1998

kr. 5500,-

Senior dame kr. 6000,-
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Deltakeravgifter
Turneringer – administreres av lagene i hver enkelt gruppe.
Avgift for enkeltutøvere administreres av hver enkelt gruppe
Hovedregelen er at hvert enkelt lag dekker sine respektive kostnader med reiser, opphold,
mv. i forbindelse med avvikling av seriekamper, turneringer og evt. sluttspill. Videre kan det
være en egenandel ved deltakelse på spillerutviklingstiltak. Disse avgifter settes av den
enkelte gruppe i hvert enkelt tilfelle.
Støtte til enkeltutøvere avgjøres i hvert enkelt tilfelle og i hver enkelt gruppe.
Etter retningslinjer fra HS utarbeider hver gruppe rutiner for støtte til enkeltmedlemmer der
økonomiske eller andre årsaker gjør at deltagelse til aktiviteter utelukkes.

Klubbens aktivitetstilbud
IKJ tilbyr i dag sine medlemmer
Fotball
Håndball
Ski
Aktivitet i hver enkel gruppe og kontaktpersoner finnes på IK J’s hjemmeside
www.junkeren.no

Barne- og ungdomsidrett i IKJ
Barneidrett
Barneidrett Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens
barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik
at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at:
•
•
•
•
•
•

Aktiviteten skjer på barnas premisser
Barna har det trygt
Barna har venner og trives
Barna opplever mestring
Barna får påvirke egen aktivitet
Barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere.
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Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i IKJ, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. IKJ og
trenerne skal sørge for:
• At ungdom kan bli så gode som de selv vil
• Å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å
konkurrere
• At ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
• At ungdom får bidra med det de kan
• At ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
• At treningsavgiften er overkommelig for ungdom

IK J’s antidopingarbeid
IKJ og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt
avstand fra all bruk av dopingmidler. IKJ kan bruke Antidoping Norge i arbeidet mot doping,
og idrettslaget er registrert som «Rent idrettslag».

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
IKJ har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på
arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.
IKJ ønsker en god sikkerhetskultur i idrettslaget. Vi tilstreber direkte kommunikasjon,
grunnlagt på gjensidig tillit mellom lag, ledere, trenere, utøvere og foresatte. Om det
oppstår feil, skal vi søke å forstå og fjerne årsakene til dem. Sikkerhet skal være en kritisk del
av virksomheten i IKJ og et personlig ansvar. En god sikkerhetskultur i IKJ impliserer for alle i
klubben:
•
•
•
•

Respektfull årvåkenhet for å hindre ulykker
Positiv samarbeidsvilje
Fleksibilitet
Lærefokus – Lær av egne og andres feil.

Klubbens ansatte foreligger det et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. Arbeidet skal
være systematisk og forebygge skader. Dette ansvaret er hjemlet i arbeidsmiljøloven og i
«Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den
daglige lederen har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring.
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Utmerkelser og æresbevisninger
IKJ har pr i dag ingen form for utmerkelser og æresbevisninger. Klubben bør ved neste
årsmøte oppnevne en komite for dette arbeidet. De vil få mandat av HS å utarbeide
retningslinjer for eget arbeid. Det bør være representanter fra alle klubbens grupper. Priser
deles ut på årsmøtet i klubben.
Forslag:
•
•
•
•
•

Årets ildsjel
Årets trener
Utøverpris
Innsatspokal for årets lag
Årets forbilde

Funksjonshemmede
Klubben vil iverksette arbeid for integrering av funksjonshemmede i klubben

Integrering
Som en aktiv klubb vil klubben utarbeide og iverksette arbeid for at IKJ er en fordomsfri og
inkluderende klubb som følger til enhver tid NIF sine lover.

Aktivitetsplan/terminliste
All aktivitet skal finnes på klubbens hjemmeside www.junkeren.no

Klubbens arrangementer
Klubben har i dag tre hovedarrangementer.
•
•
•

Hestehoven håndballcup arr. Håndballgruppa
Stordalen Futsal Cup arr. Fotballgruppa
Hestehoven 3v3 Cup arr. Fotballgruppa

Hver enkel gruppe utarbeider føringer for det enkelte arrangementene
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Utstyr IKJ spiller og reiser i.
Følgende gjelder for bekledning ved reiser/kamp:
For at spillere og lagledere som representerer IKJ skal fremstå på en helhetlig måte, samt å
styrke klubbidentiteten, er det satt regler for offisiell bekledning for IKJ (se eget avsnitt).
Ingen andre klær enn de offisielle kan merkes med IK Junkeren på ryggen og IK Junkerens
logo på brystet uten godkjenning av HS.
IKJ sin Klubbkolleksjon kjøpes via Sport1 og er av varemerket Umbro.
Klubbkolleksjonen er IKJ sin offisielle bekledning. Avvik avtales i hvert enkelt tilfelle ved
henvendelse til dgl. leder. Føringer for» Offisiell klubbkolleksjon» gjøres av HS.
Lagbestillinger styres via hver gruppe sin materialforvalter.
Klubbens spillertrøyer lånes ut til forskjellige lag over flere år. For at det skal være mulig å
sette sammen like draktsett til lagene er det ikke tillatt å trykke lagenes egne sponsorlogoer
på klubbens spillertrøyer. Av samme grunn er det heller ikke lov til å trykke navn, eller
annen tekst på disse.
Hvis annen tekst trykkes på draktene må laget selv betale draktene og dette skal avklares på
forhånd.
Det enkelte lag er ansvarlig for utleverte spillertøyer og erstatnings summen er kr 500,- men
kan reduseres avhengig av størrelse og alder på trøyen.

Klubbavtale
IKJ har klubbavtale med Select Sport Norge / Sport1 Sportshuset Bodø for bekledning og
sko. Avtalen innebærer at IKJ får ta ut en årlig kvote av utstyr fra Select og det forventes
derfor at klubben kjøper alt utstyr til lagene hos lokal forhandler, Sport1 Sportshuset Bodø i
den grad dette er mulig.
Det skal ikke reklameres for andre leverandører av sportsutstyr enn de som er godkjent av
Select/Sport1 Sportshuset Bodø.
I forbindelse med kamper, turneringer og andre arrangement i regi av IKJ skal klubbens lag
opptre i klær/drakter av merke Select og klubbens farger.
Sport 1 Sportshuset Bodø gir medlemmer av IKJ og deres familier 25 % rabatt på kjøp av
klær og utstyr fra Select og 15 % på øvrige varer (unntatt sykkel/Polar/Arcteryx/Oakley eller
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allerede nedsatte varer).

Sportsplan
Hver gruppe utarbeider en Sportsplan under ledelse av Sportslig leder. Denne skal
fortløpende oppdateres. Den skal inneholde minimum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportslige mål for alle lag
Klubbens verdier
Rollebeskrivelse av alle verv
Organisering av lagene
Utstyr som benyttes
Inkluderingsarbeid
«Fair Play»
Kommunikasjon innad i lagene
Kommunikasjon med andre lag
Foreldrevettregler
Kontaktinformasjon
Planer for videreutvikling av alle trenere

Gruppestyrene kan i samråd med sportslig leder legge føringer for utvikling av Sportsplan.
Sportsplan skal ligge tilgjengelig på klubbens hjemmeside www.junkeren.no

Årshjul
Klubben bør ha en oversikt som viser de viktigste tingene som skjer i klubben hvert år. Års
hjulet utvikles i samarbeid mellom gruppene og dgl. leder der hver gruppe velger sin
representant. Årshjulet legges inn i Handlingsplanen og gjøres tilgjengelig på klubbens
hjemmeside.

Kurs og utdanning
Klubben bør gi en oversikt over hvilke muligheter det er for å ta kurs eller utdanning
gjennom klubben. Det er viktig at klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og
andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre.
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Medlemshåndtering
Medlemspleie er en oppgave som ledes av dgl. leder. IKJ benytter 123klubb sitt system for
medlemsregister.
Hvert lag oppdaterer sin lagliste ved trener eller den som velges til dette gjennom å gå inn
klubbens hjemmeside www.junkeren.no og logge seg på sitt lag.

Kommunikasjon
For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon
med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til.
All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, www.junkeren.no
Hovedstyrets leder er den offisielle talsperson utad. HS legger føringer for en
kommunikasjonsstrategi og hva dgl. leder skal håndtere av dette.

Logo
Klubben har vedtatt logo med farge - Blue 286 på hvit bunn

Arbeidsgiveransvar
Klubben har ansatte, og det er styret som har arbeidsgiveransvar for klubbens ansatte.
Ansvaret for å følge opp den daglige lederen er hovedstyrets leder. Dersom det er flere
ansatte, er det vanligvis den daglige lederen som har oppfølgingsansvar for de øvrige
ansatte.
Trenere klubben har ansatt kan avtales at følges opp fra den aktuelle gruppeleder.
Klubben bør beskrive
•
•
•
•
•

Om klubben er medlem av en arbeidsgiverforening
Om det er opprettet tariffavtale
Rutiner for ansettelse
Personalansvar
Arbeidsavtaler
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Alle som har påtatt seg styreverv i klubben, må være medlem av klubben eller være
underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale.

Forsikringer
IKJ har følgende forsikringsordninger:
Barneidrettsforsikring
• medlemmer frem til den datoen de fyller 13 år
• trenere og ledere
• barn som deltar i aktivitet i klubbens regi
Alle barn er automatisk forsikret gjennom IF når de deltar på aktiviteter arrangert av IKJ.
Informasjon om hva man foretar seg om skade skulle skje ligger på hver gruppe sin
hjemmeside. Alle trenere skal være kjent med de prosedyrer som til enhver tid gjelder.
Klubbforsikring
Klubben har tegnet en klubbforsikring som dekker:
Arrangementer, styreansvar, generelt ansvar og underslag. Klubbforsikringen gir også en
basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet. Er ikke gjeldende for
støttemedlemmer.
NIF krever at alle klubber forsikrer seg mot underslag. Klubbforsikringen inneholder en
underslagsforsikring som tilfredsstiller NIFs krav.
Andre forsikringer
Følgende er forsikret:
Tribuneanlegg og speaker bod i Stordalen

Politiattest
Krav om politiattest i IK Junkeren
Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) vedtok 10.mars
2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen
gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige barn eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen tredde i kraft 1.januar 2009.
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre så har det i
dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og
virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Klubben ønsker aktivt å
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motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et
virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.
I IK Junkeren blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal
fremskaffe politiattest.
Kravet gjelder for:
Trenere, instruktører lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt
•
•

•
•

mindreårige/utviklingshemmede
Administrativt tillitsvalgte med særlig ansvar for eller kontakt med
mindreårige/utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold.
Ansatte personer med særlig ansvar for eller kontakt med
mindreårige/utviklingshemmede der denne
kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold.

Fremskaffelse av attest gjøres i samråd med en person i hvert gruppestyret. Disse sender en
til hver tid oppdatert liste til dgl. leder.
Disse har taushetsplikt i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller
tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ingen anledning til å be personer om å
innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming.
Informasjon om anskaffelse og prosedyrer for Politiattest ligger på klubbens hjemmeside
www.junkeren.no

Underliggende dokumenter
De enkelte ansvarsområdene (grupper og tverrgående ansvar) vil etter behov utarbeide
dokumentasjon som gir en utfyllende beskrivelse av ansvar og rutiner. En oversikt over disse
underliggende dokumenter vedlikeholdes særskilt.

Klubben for oss – klubben for meg
Respekt
Artig
Målrettet
Side 36 av 55

Klubbhåndbok
IK Junkeren

Ansvarserklæringer
Undertegnede påtar seg det organisasjonsmessige ansvar slik det er definert i dette
dokumentet.
Rolle

Navn

Signatur

Styreleder IKJ

Martin Grønnslett

Nestleder IKJ

Hanne Helen Bragstad

Økonomiansvarlig IKJ

Marianne Løkkebakken

Leder Barneidrett IKJ

Hege Leithe

Leder Fotball IKJ

Kenneth S Jensen

Leder Håndball IKJ

Bjørn Inge Furunes

Styremedlem IKJ

Vibeke Nilsen

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Virksomhetsplan
Sportsplan Fotball
Sportsplan Håndball
Klubbens vedtekter
Veiledning for valgkomiteens arbeid
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Forslag til vedlegg
•
•
•
•
•
•
•

Trenerkontrakter
Sponsoravtaler
Økonomihåndbok
Års hjul med faste oppgaver i klubben
Sjekkliste årsmøter
Innkalling til årsmøte
Protokoll fra årsmøte
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Lovnorm for idrettslag
Ufravikelig lovnorm
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal
godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det
idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt
lovarbeid i idrettslaget.
Innmelding i NIF
Ved innmelding i NIF må klubben bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt
opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.
Lovendringer
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes
til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i
NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er
godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget
selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal
reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan.
Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm
Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov,
bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en
bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets
lov være tilsvarende ugyldig.
NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no
LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL)
(Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015)
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Klubbens Vedtekter
Lov for Idrettsklubben Junkeren1, stiftet 30.4.1958, med senere endringer 14.03.16
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF).

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets, hører hjemme i Bodø
kommune, og er medlem av Bodø idrettsråd2.

(4)

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets
egen lov.

§3

Medlemmer

(1)

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a)

akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.

b)

ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.

(2)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er
mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to
uker.

(3)

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

1

Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.
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(4)

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets
regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8)

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets
behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er
mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9)

Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre,
som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom
vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets
vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

(11)

Støttemedlemskap er tillatt i idrettslaget, men gir ikke rett til å delta på aktiviteter i
idrettslagets regi.

§4

Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten og satser for støttemedlemskap fastsettes av årsmøtet. Andre
avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der
det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.
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(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal
styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte
der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv.
blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle
til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet.
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §
16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3),
har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver
med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)

Et støttemedlem har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte.

(4)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(5)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar
i samme konkurranse.

(6)

Forslagsrett:
a)

Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)

Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)

Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,
og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)

Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har
forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)

Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
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(7)

Talerett:
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i
idrettslaget.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i
idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke
gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd
representasjonen skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale
som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett
til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som
valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettslaget

(1)

Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv.
innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person
som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv,
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
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(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9

Inhabilitet

(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)

når vedkommende selv er part i saken,

b)

når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)

når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer
med en part,

d)

når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i
et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet
til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på
om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til.
Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om
inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen
eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være
vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.
Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende
inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles
til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille
eller kostnad.
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(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og
kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2)

Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget
følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret,
velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5
millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid
engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse
lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en
kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av
NIFs lov § 2-12.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
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(4)

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet
bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien
er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for
lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av
årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt
på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så
fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før
årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to
uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med
forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.

(4)

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent
for medlemmer.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.
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(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke
er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning
av saklisten.

§ 14

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 15

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal3:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
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 fastsette satsene for
støttemedlemskap, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette
treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.4
10. Foreta følgende valg:
a)
b)
c)
d)
e)

Leder og nestleder
5 styremedlem og 2 varamedlem5
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer.6
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

3

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende
måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan
bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
4
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
5
Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og
varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle
styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.
6
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende
som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10
forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
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f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold
til stemmetall.
§ 16

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer
enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer
skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav
om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas
så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt
som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

§ 17

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14
dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2)

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
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saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være
gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.
(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht.
denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære
årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet
mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal bl.a.:
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.

(3)

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

§ 19

Grupper og komiteer

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal
legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av
valgkomiteen.
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(2)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse
skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)

Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret
velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av
gruppestyret med minst én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten
hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 21

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å
unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.
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§ 22

Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3
flertall.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3)

Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler
etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget
skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt
ordinære årsmøte for behandling av saken.
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Vedlegg
5. Veiledning for valgkomiteens arbeid
Innledning
Valgkomiteens rolle og oppgave er utvilsomt en svært viktig funksjon i alle ledd i en frivillig
medlemskapsorganisasjon. Det er valgkomiteen som innstiller til nytt styre og
hovedoppgaven er å finne personer som kan ivareta og utvikle idrettslaget i tråd med bl.a.
den vedtatte virksomhets-/handlingsplanen og de hovedmål idrettslaget har satt seg.
Arbeidet i valgkomiteen kan både være krevende og lærerikt. For å skape en positiv utvikling
i idrettslaget må derfor valgkomiteen fungere godt sammen.
Mål for valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen i IK Junkeren (IKJ) skal finne gode og egnede kandidater til styreverv som kan
ivareta og videreutvikle idrettslaget. Dette gjelder først og fremst kandidater til IKJ’s
hovedstyre ekskl. gruppeledere. IKJ’s valgkomité skal i tillegg bistå/være en støtte til
gruppene (og evt. deres valgkomiteer) dersom det er behov for det, og skal følge opp at
gruppestyrene også er fulltallige på valg på årsmøtet.
IKJ’s hovedstyre, utenom gruppeledere, skal bestå av:
• Leder
• Nestleder
• Økonomiansvarlig
• Styremedlem
• Ungdomsrepresentant
• Varamedlem
• Varamedlem.
Funksjonstiden på valgene er normalt 2 år, men 1 år kan vedtas i særskilte tilfeller for å sikre
kontinuitet.
Varamedlemmer velges for 1 år av gangen.
Kandidater til valgkomiteen innstilles og velges på årsmøte på fritt grunnlag, etter innstilling
fra hovedstyret.
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Valgkomiteen
Valgkomiteens medlemmer skal bestå av leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Valgkomiteens medlemmer må:
•
•
•
•

ha god kjennskap og kunnskap om IKJs organisasjonen, overordnede mål og
virksomhets-/handlingsplan
ha god kjennskap og kunnskap om IKJ’s vedtekter
ha god kjennskap og kunnskap om NIFs lov om hvem som kan velges
«våge» å ta sine egne valg.

Valgkomiteen skal preges av:
•
•
•
•
•
•

vilje til å jobbe sammen
vilje til å følge opp
vilje til å være aktiv i prosessen
god kjemi innad i valgkomiteen
tillit mellom medlemmene og til hovedstyret
at personopplysninger skal behandles konfidensielt.

Følgende momenter vil være viktig for valgkomiteens arbeid:
•
•

•
•
•
•
•

Arbeidet må starte i god tid før årsmøtet i IKJ
Hovedstyret innkaller valgkomiteen eller valgkomiteens leder på et styremøte i god
tid før årsmøtet for å bl.a. informere om valgkomiteens arbeid, samt få en oversikt
over status i styret ift hvem som er på valg/ikke på valg og hvem som evt. stiller til
gjenvalg.
Valgkomiteens leder får sakskart og referat fra styremøtene
Gjennomføre oppfølgingssamtaler med styrets medlemmer
Gi tilbakemelding til alle spurte kandidater om status i forhold til endelig innstilling
Orientere sittende styre om status på arbeidet
Fremleggelse av endelig innstilling på IKJ’s årsmøte.

For valgkomiteen er det viktig å få fram status på styrets arbeid.
Dette kan gjøres gjennom å:
• Samtale med styremedlemmer
• Ta kontakt med komitéledere (evt. medlemmer)
• Delta på styremøter (dette må avtales på forhånd).
• Viktige resultatkrav som et styre bør vurderes på er:
• Måloppnåelse
• Organisasjonsutvikling
• Planlegging og organisering av arbeidet
• Gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet
• Samarbeid med administrasjon og komiteer
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•
•
•

Økonomistyring
Tillit hos grupper og deres ledere
Relasjon krets og nabo-idrettslag.

Dette kan bl.a. vurderes ut fra:
• Årsmelding/-regnskap
• Virksomhets-/handlingsplan
• Referat fra styremøter
• Hvordan styret og ulike utvalg/komiteer arbeider.
Kriterier for å finne gode kandidater
Selv om det av og til kan være en utfordring å finne gode kandidater til de ulike vervene er
det viktig å ha visse kriterier/momenter å jobbe etter.
Hvordan finne de rette personene
For å finne de rette personene, bør valgkomiteen:
• Kontakte komiteer og fora
• Samtale med det sittende styret
• Huske at kvinner/jenter er klubbens største ubenyttede ressursgruppe. Se på
pensjonistene som en viktig ressurs. Pensjonsalderen går stadig nedover og denne
gruppen blir meget større i årene som kommer. Pensjonister, førtidspensjonister og
arbeidsledige er på jakt etter en meningsfylt fritidsaktivitet (trener, lagleder,
styremedlem)
• Forespørre passive medlemmer som er ivrig opptatt av idrett, og som ser kamper,
renn, treninger mm. De venter kanskje på å få en forespørsel? «Jeg vil, men ingen
spør meg»
• Prøve å rekruttere tidligere aktive utøvere, medlemmer i andre organisasjoner som
ønsker nye utfordringer, eller personer man vet er samfunnsengasjert (f.eks.
politikere).
Valg av leder
Leder av IKJ skal ha god kjennskap til idrettens lover og regler, ha totaloversikt, organisere
og lede styret og det totale idrettslaget, samarbeide med gruppeledere, administrasjonen
og idrettskrets, ha evne til å skape teambuilding og gode holdninger, samt være «sjef» og
arbeidsgiver.
For å få fram en status på lederens arbeid, kan dette gjøres gjennom å:
• Samtale med styremedlemmer
• Ta kontakt med gruppeledere
• Ta kontakt med komitéledere (evt. medlemmer)
• Ta kontakt med krets
• Delta på styremøter.
Valg av styremedlemmer
Klubben for oss – klubben for meg
Respekt
Artig
Målrettet
Side 54 av 55

Klubbhåndbok
IK Junkeren

Valgkomiteen må ta følgende viktige momenter i betraktning ved sammensetning av et
styre:
•

•
•
•

Komplementær sammensetning (ulik kompetanse)
o Sportslig innsikt hos enkelte. Økonomi- og organisasjonskompetanse hos andre
o Begge kjønn (loven) og blandet alderssammensetning.
Personlige relasjoner (kjemien bør stemme), kommunikasjons-/samarbeidsevner og
kunne jobbe i team
Kjenne til idrettens rammebetingelser og lovverk
Kunne tåle konfrontasjon og skille «person og sak», evne til å gi
tilbakemeldinger/informere
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