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Innledning  
Organisasjonsplanen vedtas og oppdateres av årsmøtet i idrettslaget. Organisasjonsplanen 

inneholder et organisasjonskart og en oversikt over hvordan idrettslaget er organisert. Planen 

inneholder også rollebeskrivelser og instrukser for de ulike funksjonene i idrettslaget. 

Rollebeskrivelsene for de lovpålagte funksjonene er beskrevet i idrettslagets lov/Lov normen 

fra idrettsforbundet.  

Revisjon av organisasjonsplanen er et av de faste punktene på idrettslagets årsmøte.  

Organisasjonskart for Greipstad idrettslag  
  

  

  

 

   

Hovedstyret er øverste organ i Greipstad IL i periodene mellom årsmøtene. Idrettslaget er 

organisert i tre undergrupper, som alle driver selvstendig. Undergruppestyrene er organisert 

med egne ledere, sekretærer og kasserere i gruppestyrene.  

Undergruppene har delårsmøte og legger frem alle pålagte papirer for hoved årsmøtet. 

Revisor godkjenner regnskap og budsjett.  
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Undergruppene kan sette sammen komiteer etter hovedstyrets godkjennelse, også komiteer 

som kan jobbe opp mot kommunen og sponsorer (ikke hovedsponsor).   

  

Undergruppene skal være representert i hovedstyret ved fortrinnsvis leder av undergruppen.  

Årsmøtet  
Årsmøtet er Greipstad ILs høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utløpet av mars 

måned, jf. Lov normen §14 (1). Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov, 

§ 16. Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemme- og/eller Facebook side med 

minst en måneds varsel. Saksdokumenter skal gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før møtet 

avholdes.  

Alle medlemmer i Greipstad IL har adgang til årsmøtet, men for å ha stemmerett og å være 

valgbar, må et medlem ha fylt femten (15) år, ha vært medlem i idrettslaget i minst én måned 

og ha betalt medlemskontingenten.  

Som høyeste myndighet i Greipstad IL, er det årsmøtet som peker ut retningen for driften av 

idrettslaget og styrets jobb for perioden frem til neste årsmøte. Alle som ønsker å være med 

på å påvirke hvordan idrettslaget skal drives, bør derfor delta på årsmøtet.   

Instruks for årsmøtet  

Hovedstyret har utarbeidet en egen instruks/huskeliste for årsmøtet:  

• Årsmøtet avholdes hvert år innen utløpet av mars 

• Sekretæren ordner annonsering i media og klubbens hjemmesider med minst 1 

måneds varsel.  Idrettslagets flagg og hovedsponsorlogo skal være i annonsen.  

• På årsmøtet behandles innkomne saker, kontingentfastsettelse, og ellers vanlige 

årsmøtesaker.  

• Blomster til de som går ut av Hovedstyret 

• Enkel bevertning  

 

Hovedstyret  
Det er hovedstyret som leder idrettslaget og som er Greipstad ILs høyeste myndighet i 

perioden mellom årsmøtene. Det er også hovedstyret som skal representerer Greipstad IL 

utad.   

Styret avholder møter når lederen bestemmer det eller når minst to av styrets medlemmer 

forlanger det, jf.  §20 (3). I Greipstad IL avholdes det ca. ti styremøter i året. Hvert styremøte 

bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet (jf. § 8) i noen av 

sakene, behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres.  
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Styret er vedtaksført «når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 

flertall av de avgitte stemmene. Gruppenes representanter har  kun talerett, ikke 

stemmerett. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.» (§9  

(1)).   

  

Styremøter kan avholdes per e-post eller per telefon/fjernmøte, jf. § 9 (2). Det skal alltid føres 

protokoll fra styremøtene, og denne skal være tilgjengelig for idrettslagets medlemmer, jf. § 

9 (3).  

  

Styret består i henhold til lov norm 

Lovpålagte oppgaver for hovedstyret:  

 

Styret skal, blant annet, (§20 (2)):  

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 

som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget 

har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring.  

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.  

d) Oppnevne en ansvarlig for polititattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.  

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter.  

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

  

Andre viktige oppgaver:  

• Sørge for den daglige ledelsen av Greipstad IL, herunder budsjett og regnskap og mål- 

og strategiarbeid.  

• Sørge for at aktiviteten i Greipstad IL følger idrettens retningslinjer.  

• Oppdatere klubbhåndboka.  

• Skrive hovedstyrets årsberetning til årsmøtet.  

• Innstille kandidater til valgkomité.  

• Utpeke minimum to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets kontoer og 

sørge for at alle utbetalinger er godkjent av minimum to personer i fellesskap (§12 (2) 

e)).  

  

Leder og nestleder skal velges enkeltvis på årsmøtet, styrets øvrige medlemmer velges samlet. 

Årsmøtet kan også velge de øvrige styremedlemmene til spesifikke oppgaver, som kasserer 

eller sekretær, eller styret kan selv fordele de ulike oppgavene.   

Lovpålagte funksjoner  

Idrettsforbundet har vedtatt to lovpålagte funksjoner for alle idrettslag, ansvarlig for 

politiattester og barneidrettsansvarlig.  
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Politiattestansvarlig  

Styret i idrettslaget skal utpeke en ansvarlig for politiattestordningen, jf. § 20 (2) d).  

Idrettsforbundet har utarbeidet en «Steg for steg»-oversikt, se klubbhåndboka 

Undergruppene  
§23 i idrettslagets lov/lov normen regulerer undergrupper i idrettslag:  

 § 23  Grupper  

  
(1) 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. § 16 pkt. 13.  

  
(2) Dersom idrettslagets 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. Det 
årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme 
innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, 
årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.    

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet 

av årsmøtet.  
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor 

rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.   
  
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på 

annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.  
  

I Greipstad IL velges undergruppestyrene av delårsmøtet og godkjennes på hovedstyret sitt 

årsmøtet. 
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Barneidretten  

Barneidretten hører med under Greipstad Idrettslag og er driftet av eget styre.  

 

Håndballgruppa  

Håndballgruppa har et eget styre med leder, sekretær, kasserer og styremedlemmer, fordelt 

på markedsaktivitet, organisasjon og spill og trening.  

 

Fotballgruppa  

Fotballgruppa har et eget styre med leder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. 

 

   

Utvalg og komitéer  
Det er to lovpålagte utvalg/komiteer i idrettslag: Valgkomité og kontrollutvalg. I tillegg kan 

hovedstyret utnevne komiteer og utvalg og utforme instrukser for disse, jf. § 20 (2) c).  

 

Valgkomité  

§ 22 i Lov for Greipstad IL/Lovnormen regulerer valgkomiteens arbeid:  

 § 22  Valgkomité  

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 med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og 

forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.  
  

Retningslinjer for valgkomité i Greipstad IL  

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komité. Ved riktig arbeid er dette Greipstad ILs 

viktigste komite for å sikre at de riktige personene velges til å styre idrettslaget. Det anbefales 

å ha dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg 

inn i idrettslagets lover (basert på lovnorm for idrettslag). Viktige prinsipper er at 

valgkomiteen må starte i god tid slik at ikke arbeidet preges av hast. Og alle kandidater skal 

være forespurt og sagt JA.  

Komiteens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter en (1) uke før årsmøtet, jf. § 

14 (2).   

Kontrollutvalg/Revisor 

§ 21 i Lov for Greipstad IL/Lovnormen regulerer kontrollutvalgets oppgaver:  

 § 21    Kontrollutvalg  
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(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:   

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og 

overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.   

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og 

økonomiske rammer.   
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 

minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de 

revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.  

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

Lysløypekomité  

 

Greipstad IL har en egen komité med ansvar for lysløypa 

 

Prosjektgruppe Isolert Kaldhall 

3 medlemmer oppnevnt av hovedstyret som jobber for Greipstadhallen og er kontaktpersoner 

inn mot Kristiansand kommune. Denne prosjektgruppen består  

 

Markedsutvalg  

Ønskelig fra hovedstyrets side at håndball og fotball har felles samarbeid om sponsorer og 

felles draktprofil 


