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Mandat og oppgaver
– Fotballstyret

• Mål- og strategiarbeid

• Visjon- og verdiarbeid

• Organisering og styresammensetning

• Underutvalg, komiteer, roller

• Økonomi og driftskontroll

• Følge idrettens lover

• Representere fotballgruppa utad

• Innhente og følge opp politiattester

– Sportslig utvalg
• Rådivende organ for styret og sportslig leder

• Bistå sportslig leder med ansettelser av trenere

• Følge opp saker av sportslig karakter sammen med sportslig leder

– Sportslig leder
• Løpende oppfølging av sportslig plan

• Løpende oppfølging av trenere

• Oppfølging og ledelse av camper og akademi

• Treningsplaner og kvalitetsklubbarbeid 

• Trenerutvikling

– Kioskstyret
• Innkjøp og drift av kiosk

• Føre regnskap for kiosken

• Skrive årsberetning for kioskgruppen



Mandat og oppgaver

– Fair-Play-ansvarlig
• Være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.

• Ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter klubben.

• Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå (Fair play verter)

• Fremme aktivt Fair Play engasjement i lagene og årgangene

• Klubbens ansvarlig for arbeidet med Fair Play mot krets og forbund.

– Dugnadsansvarlig
• Organisere fotballgruppas fellesdugnader

– Dommeransvarlig
• Følge opp klubbens dommere

• Samarbeid med klubbens styre og administrasjon

• Samarbeid med lagledere og trenere

• Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. 

• Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper

• Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært 

• Samarbeid med kretsen.

• Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

• Heve dommerens status i klubben



Klubbtreneransvarlig

Klubbtreneransvarlig må ha god kontakt og godt samarbeid med: 

• Spillerne i klubbtrenerordningen

• Sportslig leder 

• Fotballstyret

• Lagledere og trenere 

•Har sammen med sportslig leder hovedansvaret for å rekruttere trenere fra 15-årsklassen. 

•Legge til rette og tilby «barnefotballkvelden» for alle i 15-årsklassen og c-trenerkurs for de som 

plukkes ut i ordningen.. 

•Administrere oppsettet av klubbtrenere til fotballskolen og andre arenaer der klubbtrenere skal 

stille (camper, akademier, og etter hvert lag i barne- og ungdomsfotballen).

•Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært 

samarbeid med sportslig leder. 

•Ansvar for at trenerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. 

•Ansvar for at utstyr til klubbtrenerne inngår i klubbens utstyrsavtale. 


