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2 INNLEDNING 
 
Organisasjonsplanen er ment som et styrende dokument for Idrettslaget Norborg. Hensikten har vært å  
nedtegne i dokumentform de overordnede retningslinjer som lagets styrende organer skal arbeide etter.  
Organisasjonsplanen er utarbeidet innenfor rammene av lagets lover.  
Hovedstyret eller andre organer innen laget som hovedstyret gir fullmakt, kan vedta nærmere 
instrukser/retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen.  
Hovedstyret har overordnet ansvar for å påse at organisasjonsplanen blir gjort tilfredsstillende kjent blant 
lagets styrende organer og medlemmer for øvrig, og underlagt tidsmessig revisjon. 
 
Historikk 
Søndag 21.januar 1962 vart IL Norborg (NORdre BORGund) stift. I løpet av de årene som har gått siden da, 
har man hatt aktiviteter innen fotball, badminton, trim, svømming, volleyball og handball. Av disse er det 
fotball som heile tida har vært den drivende aktiviteten, imens det er badminton som har skapt de beste 
nasjonale resultata.  
Lagets farger ble senere valgt til å være orange og sort 
 

3 IDRETTSLAGETS FORMÅL 
 
Idrettslaget Norborg skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)  
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 
Merknad: Dette er tatt ut fra basis lovnorm § 1 og 2 (som samsvarer med Norborg sin lovnorm).  
 

4 VISJON  
Idretten et samlingspunkt for alle i Norborg sitt lokalmiljø. 
 

5 VERDIGRUNNLAG 
 
Vi er til stede.  
Vi er positive.  
Vi har plass til alle.  
Vi bidrar til et levedyktig lokalsamfunn. (Hjelmeland I.L.) 
 

6 VIRKSOMHETSIDEEN 
 
IL Norborg skal enten alene eller i samarbeid med andre, legge til rette for et mangfoldig idrettsmiljø  

 med allsidighet  
 med både bredde- og konkurranseidrett  

  
Norborg IL står for idrettsglede og samhold for alle i lokalmiljøet. (Tatt fra Hjelmeland I.L) 
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7 MÅL 
 
Hovedmål  
Norborg skal ha tilbud til alle aldersklasser både for jenter og gutter fra alderen 7 år og oppover i 
fotball og 9 år og oppover i badminton. 
Trimgruppa ønsker å øke antallet som benytter seg av trimpostene og fellesarrangementene som 
 
Delmål  
Gi alle aldersklasser et kvalifisert og god treningsopplegg. 
Skape et godt sosialt miljø rundt stadion i Uggedalen, og trygge forhold for å komme seg til og fra 
trening 
 
Virkemiddel  
Utvikle trenerkompetanse for yngre. 
Påvirke politikere til å prioritere frem sykkel og gangsti fortrygg tilkomst til stadion.  
Trimgruppa vil fortsette å vedlikeholde alle turstier som er tilknyttet postene på klippekortet som 
de utgir, samt fortsette å informere og rapportere om turene på Facebook og i media. 
 
 

8 HANDLINGSPLAN 
 
Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 
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9  ORGANISASJONSKART I.L. NORBORG 
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10 ÅRSMØTE 
 

 Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.  
 Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i januar, fortrinnsvis siste torsdag i måneden. 
 Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er 

tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.  
 Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.   
 Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.  
 Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. 

uke før.  
 Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten.  
 Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.  
 Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan 

klubben skal drives bør stille på årsmøtet.   
 Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §13 

 

11 STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING 
 
Styret skal:   

 Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt 
oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes 
retningslinjer for aktiviteten i klubben 

 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter   
 Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad   
 Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent 

budsjett 
 Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

 
Leder  

 er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger   
 står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet   
 innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
 anviser utbetalinger sammen med økonomiansvarlig 
 skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal 

sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. 
 ansvarlig for vedlikehold av politiattester hos trenere og oppmenn  
 skal påse at organisasjonsplanen blir gjort kjent og kommunisert til alle i klubben 

 
Nestleder / Økonomiansvarlig  

 fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan 
rykke opp som leder på et senere tidspunkt.   

 disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer   
 har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne   
 følge opp regnskapskontor som setter opp resultatregnskap ved årsslutt og påser at dette blir 

revidert til årsmøtet 
 ansvarlig for at klubbens medlemsarkiv er oppdatert 
 tar seg av inngående post, og fordeler denne 
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 er Norborg I.L sin representant inn mot Idrettsrådet 
 

Sekretær  
 føre referat over alle styremøter og medlemsmøter   
 sørge for å samle inn årsmelding fra undergruppene, og skrive årsmelding for hovedstyret. 

 
Styremedlemmer  

 møter på styrets møter   
 tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak   
 kan tildeles spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, o.l. 

o ledere av undergruppene er styremedlemmer i hovedstyret i tillegg til det innvalgte 
styremedlemmet 

 
Styremedlemmer  

 møter på styrets møter ved frafall fra andre styremedlemmer og/eller behov fra styret. 
 
Revisorer / (Kontrollkomite) 

 Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 
idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.  

 Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på http://www.lovdata.no/nif/hiff-
20071128-0002.html#map004 

 kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger 
vedrørende forvaltningen 

 forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det oppdages 
noe som strider mot medlemmenes interesser 

 granske årsregnskapet iht. vedtektene, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende 
ansvarsfrihet for styret 

 senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin revisjonsberetning / komitérapport til 
styret, samt 

 under årsmøte fremføre revisjonsberetningen/komitérapport 
 
Valgkomité  
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell 
utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av 
medlemsmassen.   
  
Valgkomiteen plikter:   
  
• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,   
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,   
• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,   
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,   
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og 
derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, 
• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli 
foreslått,   
• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag,   
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• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal 
forelegges medlemmene på årsmøtet,   
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt   
• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeid.   
 

12 UNDERGRUPPER 
Hver undergruppe har sitt eget styre. Lederen av hver gruppe stiller som styremedlem i hovedstyret. 
 

12.2 FOTBALL 
 
Styret skal:   

 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte, hovedstyret eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter   

 Stå for lagets daglige drift av fotballgruppa, og representere laget utad   
 Disponere gruppa sine inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett 
 Bestemme priser på billetter på A-lagskamper. Enighet med hovedlaget 

 
 

Leder  
 er gruppa sitt ansikt utad, og dens representant i møter og forhandlinger   
 står for gruppa sin daglige ledelse, koordinerer styret og gruppa sin totale aktivitet   
 innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
 anviser utbetalinger og godkjenner fakturaer sammen med kasserer 
 følge opp vedlikehold av politiattester hos trenere og oppmenn og rapportere til leder i hovedlaget 
 skal påse at organisasjonsplanen blir gjort kjent og kommunisert til alle i gruppa 

 
Kasserer 

 disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer   
 har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne   
 følge opp regnskapskontor som setter opp resultatregnskap ved årsslutt og påser at dette blir 

revidert til årsmøtet 
 tar seg av inngående post, og fordeler denne (fjernet av fotballstyret, men hvem tar seg av dette)  
 passer på / deler ut pengeskrin 
 nøkkelkort til klubbhus / kiosk i alle pengeskrin (??) 
 vekslepenger (i pengeskrin, til arrangement o.l) 
 godkjenner faktura 

 
Sekretær  

 føre referat over alle styremøter og medlemsmøter  
 skrive plakater / skriv til ulike arrangement, invitere nye og gamle fotballspillere 
 skrive plakat der heimekampene til A-lag og Junior viser, både til vår og høst sesong. Informerer der 

om priser og eventuelt sesongkort. 
 sørge for å samle inn årsmelding fra lagene, og skrive årsmelding for gruppa. 

 
Sportslig leder  

 står for gruppa sin sportslige ledelse 
 …. 
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 …. 
 
Leder aldersbestemte lag 

 koordinerer overordnet aktivitet for aldersbestemte lag 
 stiller som vara for hovedstyret 
 lager oversikt over trenere/lagledere/spillere på hvert lag (sendes til styret og leder/kasserer i 

hovedlaget. 
 oppstartmøte med trenere og oppmenn 
 lage oversikt over treningstider, dele på FB og Norborg.com, må gå ut i fra A-lags og Junior trening 
 informere om trenerkurs, cuper, miniturneringer og lignende 

 
Valgkomité  
Fotballgruppa benytter hovedlaget sin valgkomite 
 
 

KOMITEER / UTVALG 
 
Anleggsgruppe 

 …. 
 …. 

 
Baneansvarlig 

o …. 
o …. 

 
Klubbhusansvarlig 

o …. 
o …. 

 
Materialforvalter 

o passer på at der er tilgjengelig tape, isposer/spray, plaster o.l 
o bestiller baller, ballnett, keeperhansker, trenerjakker til hvert lag 
o arrangerer klubbkveld 
o deler ut og samler inn drakter 

 
Billettører 

o står for billettsalg på A-laget sine hjemmekamper 
o rapporterer til styrets leder hvem som kjøper årskort, etc 

 
Dommerkontakt 

 koordinerer laget sine dommere sin aktivitet og setter opp kampfordelingen 
 sørger for nødvendig kursing / opplæring av dommere 
 rapporterer til leder i fotballstyret 
 setter opp og sender ut prisliste for dømming av kamper / turneringer 

 
Økonomigruppa 

 økonomigruppa konstituerer seg selv (viktig å bli enig om leder av gruppa) 
 koordinerer div inntektsdugnader (som f.eks båtvask) 
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 koordinerer kioskvakter til Junior og A-lags kamper 
 handle inn varer til kiosksalg 
 arrangementskomite miniturnering 
 rapporterer til leder i fotballstyret 

 
Sponsorgruppa 

 sponsorgruppa konstituerer seg selv 
 følge opp inneværende, fornye og evt inngå nye sponsoravtaler for gruppa 

o må samordne seg med eventuelle sponsorgrupper fra de andre undergruppene 
 utarbeide oversiktlig sponsoroversikt som regnskapskontor kan fakturere etter 
 følge opp at all profilering kommer på plass ihht avtaler 
 rapporterer til leder i fotballstyret 
 Redigere og få trykke programblad for sesongen (egen person gruppe bør velges til dette) 

 
Lagledere 

 administrere laget en er satt til å lede 
 melde laget på aktuelle lag og cuper 
 vedlikeholde medlemsliste for laget og rapportere til leder aldersbestemte lag og leder av 

fotballgruppa 
 skrive årsmelding for laget ved sesongslutt 
 være laget sitt kontaktpunkt for andre eksterne lag 
 melde resultat inn til forbundet (fra 12 år) 
 påse at foreldre melder barnet/barna inn i min idrett  
 utlevering/innlevering/bytting av drakter 

 
Trenere for aldersbestemte lag 

 Trene laget ukentlig 
 Sette opp treningsplan for laget 

o Bli enig om tidspunkt og mengde for trening 
 
 

12.3 BADMINTON 
 
Styret skal:   

 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte, hovedstyret eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter   

 Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad   
 Disponere gruppa sine inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett 

 
Leder  

 er gruppa sitt ansikt utad, og dens representant i møter og forhandlinger   
 står for gruppa sin daglige ledelse, koordinerer styret og gruppa sin totale aktivitet   
 innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
 anviser utbetalinger sammen med kasserer 
 følge opp vedlikehold av politiattester hos trenere og oppmenn og rapportere til leder i hvd.laget 
 skal påse at organisasjonsplanen blir gjort kjent og kommunisert til alle i gruppa 
 følge opp påmelding til turneringer 
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Kasserer 
 disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer   
 har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne   
 følge opp regnskapskontor som setter opp resultatregnskap ved årsslutt og påser at dette blir 

revidert til årsmøtet 
 ansvarlig for at klubbens medlemsarkiv er oppdatert 
 tar seg av inngående post, og fordeler denne 

 
Sekretær  

 føre referat over alle styremøter og medlemsmøter   
 skrive årsmelding for gruppa i samarbeid med leder 

 
Styremedlem  

 møter på styrets møter   
 tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak   

 
Valgkomité  
Styret i badmintongruppa fungerer selv som valgkomite 
 
Sponsorgruppe  
Styret organiserer arbeidet med å finne sponsorer 
 
Arrangement komité  

 Kiosk ansvar 
 Lotteri 

 
Materialforvalter  

 Stranging av racketer 
 Holde orden på drakter 
 Kjøp av baller 

 
 

12.4 TRIM 
 
Styret skal:   

 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte, hovedstyret eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter   

 Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad   
 Disponere gruppa sine inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett 

 
Leder  

 er gruppa sitt ansikt utad, og dens representant i møter og forhandlinger   
 står for gruppa sin daglige ledelse, koordinerer styret og gruppa sin totale aktivitet   
 innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
 anviser utbetalinger sammen med kasserer 
 skal påse at organisasjonsplanen blir gjort kjent og kommunisert til alle i gruppa 

 
Kasserer 



 
 

IDRETTENS VERDIER ER FELLESSKAP, GLEDE, HELSE OG ÆRLIGHET 
IL Norborg 
Email: leder@norborg.com | www.norborg.com  02. februar 2016| Page 13 

 

 IDRETTSLAGET NORBORG 
 

 disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer   
 har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne   
 følge opp regnskapskontor som setter opp resultatregnskap ved årsslutt og påser at dette blir 

revidert til årsmøtet 
 tar seg av inngående post, og fordeler denne 

 
Sekretær  

 føre referat over alle styremøter og medlemsmøter   
 sørge for å samle inn årsmelding fra undergruppene, og skrive årsmelding for hovedstyret. 

 
Valgkomité  
Trimgruppa benytter hovedlaget sin valgkomite 
 

12.5 NORBORG ANLEGGSUTVIKLING AS 
Står for bygging og drift av anleggene til I.L. Norborg. Styret er fortrinnsvis sammensatt av leder fra 
hovedlaget, representant valgt fra fotballgruppa, samt et ekstra styremedlem valgt inn av 
generalforsamlingen. 
Norborg Anleggsutvikling AS er 100% eid av I.L. Norborg 
 
Styret skal:   

 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av generalforsamlingen eller hovedstyret.   
 Stå for selskapets daglige ledelse   
 Disponere selskapet sine inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett 
 …. 
  

 
Styreleder  

 innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
 …. 

 
Daglig leder  

 står for selskapet sin daglige ledelse  
 anviser utbetalinger 
 …. 

 
Styremedlem  

 møter på styrets møter   
 tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak 
 ….. 

 
 

13 MEDLEMMER 
Alle som vil drive idrett innenfor IL Norborg sitt aktivitetstilbud plikter å bli medlemmer i idrettslaget. 
Personer som skal være trenere eller lagledere, eller ha andre tillitsverv i idrettslaget må også være 
medlemmer.  
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha betalt kontingent. 
Medlemskap kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får 
virkning når den er mottatt. 
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Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan 
ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års 
kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. 
 
Ved innmelding av aldersbestemt medlem bør en registrere navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr og 
navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek. Lagledere sørger for å samle 
informasjon og formidle til hovedstyret sin økonomiansvarlig. Styreleder i aktuell undergruppe er ansvarlig 
for å følge dette opp. 
Lagets undergrupper har ansvar for oppdaterte medlemslister ved sesongstart. 
Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin hovedkasserer, ingen undergrupper sender ut egne 
regninger. Badmintongruppa sørger selv for utsendelse av faktura for kontingent og treningsavgift, og 
tilbakefører kontingenten til hovedlaget sin konto. 
 

14 AKTIVITET 
I.L Norborg er et fleridrettslag med undergruppene fotball, badminton og trim. 
 
Ved aktiviteter og arrangementer for barn og unge, bør det være minimum to voksne til stede (en ideell 
målsetning i yngre klasser er 1 voksen for hvert 5. barn). En voksen fra I.L Norborg bør aldri være alene med 
et barn, og en voksen bør aldri reise alene på tur med en gruppe barn. Med voksne menes personer over 18 
år. Det åpnes for at en av disse personene kan være under 18 år, men ikke yngre enn 16 år. (Hentet fra 
Herd sitt trygghetsreglement) 
 
Ref også paragraf 21 vedr. regler i I.L Norborg 
 
 

14.1 SKADE 
Ved skade er det foreldre sitt ansvar å følge opp dette. Kommer skade i forbindelse med fotball gruppa sin 
aktivitet så meldes denne inn Idrettens Skadetelefon på 987 02 033 eller på https://www.idrettshelse.no/ 
under Skadetelefonen. 
 
For badmintonspillere gjelder til enhver tids gjeldende forsikringsavtale hos NBF. 
Denne finner en under http://www.badminton.no/klubben/forsikring/ 
Her finner en også link for skaderegistrering. 
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15 ANLEGG 
I.L Norborg disponerer: 
 
Eget anlegg: 

 Grasbane og klubbhus i Søvikdalen (har ikke vært benyttet de siste årene) 
 Grasbane, kunstgrasbane og klubbhus i Uggedalen 

 
Kommunalt anlegg: 

 Gymnastikk sal i Søvik benyttes for rekruttering av de yngste til badminton 
 Eidet Kulturhall disponeres 3-4 ganger i uken til badminton trening 

o Benyttes også til turneringer, seriespill og treningssamlinger i utvalgte helger 
 Idrettshall ved Brattvåg Ungdomsskole var tidligere mye benyttet, men nå kun ved spesielle behov 

når Eidet Kulturhall ikke er tilgjengelig 
 

16 ARRANGEMENT 
Fotballgruppa arrangerer årlig Norborg dagen på våren. Det har dessuten blitt arrangert fotballskole på 
sommeren en uke etter skoleslutt, og da når SFO ikke gir noe tilbud til de yngste. Dette vil bli forsøkt å 
videreføres. 
Badminton gruppa arrangerer Norborg cup i november, og vurderer å kjøre en cup til på våren de 
sesongene vi får dette til å passe inn i terminlista. 
Trimgruppa arrangerer følgende faste fellesarrangement ila sesongen: Tur til Stall Stene i juni, tur til 
Gamlemsveten i august, og gjerne en felles fjelltur til i mai/juni. 
 

17 INFORMASJON 
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden www.norborg.com . 
Det er dessuten opprettet diverse Facebook sider de ulike lag og undergrupper der det gis mer direkte 
informasjon fra disse lag og grupper. 
 

18 ØKONOMI 
 
Økonomiske prinsipp 
Idrettslaget skal ha en sunn økonomi.  Alle undergrupper skal vise til et driftsresultat større eller lik 0.   
Idrettslaget sine aktiviteter finansieres i hovedsak gjennom:  

 Aktivavgift og medlemskontingenter 
 Sponsorinntekter 
 Dugnader 
 Diverse tilskudd/midler 

o Kulturmidler fra Haram Kommune 
o Grasrotmidler fra Norsk Tipping 
o Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet via NIF  

 Prosjekt Tilhørighet (MFK) 
 
Ansvarsforhold: 

 Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets totale økonomi  
 Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 
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o Undergruppene må utarbeide sine budsjett til hovedstyret i god tid før årsmøtet. Disse må 
være basert på foregående sesong regnskap og eventuell forventede endringer til 
kommende sesong. 

 Alle innkjøp over 5000,- kr skal godkjennes av leder i styret til den enkelte undergruppe 
 Alle betalte faktura skal attesteres av minst en person før betaling av regnskapskontor, da 

fortrinnsvis kasserer eller leder. Hvis faktura gjelder innkjøp av varer eller tjenester så bør faktura 
også attesteres av den som har bestilt varen.  

 
18.2 REGNSKAP 

Klubben fører et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til regnskapsloven.  
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sine kontoer, det er ikke lov å sette penger som tilhører 
klubben medlemmer inn på personlige kontoer.  
Hver gruppe har egne kontoer men de står i klubbens navn med klubbens organisasjonsnummer.  
 
I prinsippet skal alle egenandeler og start avgifter skal betales gjennom klubben.  
Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og 
kvitteringer for brukte penger.  
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.   
Balansekontoer opprettes for lag / prosjekt som ikke skal føres i det ordinære regnskapet av 
regnskapskontoret. Eget oversikt over inn- og utgifter føres da for denne balansekontoen.  
 

18.3 MEDLEMSKONTINGENT / TRENINGSAVGIFT 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.§4   
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, revisor skal kontrollere medlemslister mot 
regnskap. 
 
Medlemskontingenten er satt til 50,- kr. 
 
I.L. Norborg forventer at foreldre av medlemmer under 18 år melder seg inn i idrettslaget og med dette er 
valgbar til verv i laget. 
 
Innkrevningsrutiner:   
Faktura sendes ut helst innen utgangen av april måned og senest i mai.  
Første purring 30 dager etter forfall.  
31.12 hvert år kan medlemmer som ikke har betalt strykes. 
Det er likevel viktig å beholde oversikten over gjeld, da denne kan kreves før evt overmelding til annen 
klubb. 
 
Treningsavgift trenger ikke godkjennes på årsmøtet, men det er ikke dumt å legge det frem og bli enig på 
årsmøtet (da kan ikke medlemmer klage i etterkant). Er det usikkerhet rundt omfanget treningsavgiften 
skal dekke, og dermed avgiften sin størrelse, så bør en heller bli enig om avgiftens størrelse ved de ulike 
forutsetningene. 
Treningsavgiftene er pr i dag: 
 
Fotball: 
Yngres tom 12 år: 900,- 
13-14 år: 1 200,-  
15-16 år: 1 400,- 
17 år og senior: 1700,- 
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Badminton: 
Under 18 år: 900,- 
Senior: 1 700,- 
 
 
Deltageravgift lagidretter 
For fotballgruppa betaler klubben lagsavgift for seriespill, miniturneringer og futsal til kretsen, samt 
påmeldingsavgift for en cup pr. lag. 
For badminton betaler klubben…… 
 

18.4 REKLAME / SPONSORAVTALER 
Ingen lag eller komiteer kan inngå sponsoravtaler utenom det arbeidet som sponsorgruppene til de ulike 
undergruppene nedlegger. Sponsoravtaler utenfor sponsorgruppene sitt omfang skal koordineres med dem 
og skal godkjennes av styret til undergruppa. 
 
Personlige sponsoravtaler skal ikke profileres på Norborg sine treningseffekter, slik som overtrekksdrakter 
eller spiller drakter. Spilleren skal heller ikke bytte ut Norborg sitt treningstøy til fordel for annet 
treningstøy med personlig profilering når en stiller som representant for I.L. Norborg. Det kan derimot 
avtales profilering på privat idrettsmateriell som treningsbag, sko, racket etui, o.l.  
Personlige sponsoravtaler skal godkjennes av styret i undergruppen. 
 

18.5 UTLEIE AV ANLEGG / KLUBBHUS 
Utleie av anlegg styres av daglig leder i Norborg Anleggsutvikling AS. 
 
 

18.6 KIOSK DRIFT 
På generell basis er målsetningen å ha åpen kiosk på alle hjemmekamper for Norborg, uansett aldersklasse.   
Kiosken blir driftet på dugnadsbasis. Lagledere setter opp liste over kioskvakter, og hver enkelt må sørge for 
å bytte internt om det ikke skulle passe. Økonomigruppa fordeler A-laget sine hjemmekamper til de 
aldersbestemte lagene, og lagleder på de ulike lagene fordeler disse vaktene inn i sine vaktlister. 
Hver enkelt lagleder får utdelt eget pengeskrin med vekslepenger. Kassabeholdning blir oppgjort ved 
sesongslutt. Lagets kasse blir også benyttet til å betale utgifter for interne klubbdommere. 
 
Klubben disponerer en betalingsterminal fra iZettle. Transaksjoner fra denne vil bli overført til hovedlaget 
sin konto, slik at en oversikt av bruken må formidles til hovedstyret sin kasserer for å få overført pengene til 
riktig lag. 
 

18.7 LØNN OG HONORAR 
Her legger en inn hvordan en ansetter og hvem som ansetter trenere og andre. Hva timelønn er og  
hva en har krav på. Kontrakten ligger som vedlegg.  
Info om lov.  
En kan betale ut kr. 4000,- til e person i løpet av et år uten å trekke skatt.  
Kjøregodtgjørelse: betales det ut kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser skal det leveres kjøreliste  
og kvittering for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr. 10 000,- skal det innberettes til  
skatteetaten.  
  
Telefongodtgjørelse: inntil kr. 1000,- er skattefritt. Betaler en ut mer skal det skattes for kr. 4000,-.  
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Arbeidsgiveravgift: en er fritatt for arbeidsgiver avgift opp til kr. 45 000,- pr person pr år. Men en kan  
ikke overstige et samlet beløp på kr. 450 000,-  
Det vil si at en kan ha 10 ansatte som en betaler inntil kr. 45 000,- pr. år.   
En kan betale ut kjøregodtgjørelse og utgiftrefusjon ved dokumenterte utgifter men når beløpet  
overstiger kr. 10 000,- skal det meldes inn til skattetaten. Ta kontakt med ditt lokale kemnerkontor for  
hjelp. 
 

18.8 REISEREGNINGER 
Reiser som medfører reiseregning skal godkjennes på forhånd av styreleder for gjeldende gruppe. 
 
Reiseregning/utlegg - standardskjema:  
Det anbefales å lage standardskjemaer når det gjelder reise og utlegg.  (Legges på www.norborg.com) 
  
Krav til reiseregning:  

 Alt fylles ut på reiseregningen:  
o navn, adresse, personnr, bankkto.  
o til og fra og dato for hver enkelt reise 
o formål med hver enkelt reise  
o ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis  

  
 Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer):  

o Originalkvitteringer skal alltids vedlegges.   
o Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE 

 
18.9 MERVERDIAVGIFT 

I.L Norborg er registrert i merverdiregisteret og er merverdipliktig for 
 Sponsor, arenareklame og annonser i programblad. 

 
Fri virksomhet: 

 Billettinntekter  
 Vanlige medlems- og startkontingenter  
 Offentlige tilskudd  
 Lotteriinntekter 
 Gaver  
 Kiosk salg på egne arrangement.  

 

19 ØKONOMISK UTROSKAP / VARSLINGSPLIKT 
Tillitsvalgte i I.L Norborg forvalter medlemmenes penger. Økonomisk utroskap er selvsagt uakseptabelt, og 
alle som måtte få mistanker om misbruk har varslingsplikt. 
 
Ved mistanke om økonomisk utroskap skal styret varsles omgående. Styret er pliktig til å gå videre  
med saken og ta dette opp med vedkommende. Den som har varslet skal få en tilbakemelding fra  
styret. Dersom styret anser det som ”grov” økonomisk utroskap, skal saken politianmeldes. 
 

20 KLUBBDRAKTER / PROFILERING 
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Logo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drakter (fotball): 
Fotball lagets drakter er orange og sort. Orange overdel og strømper og sorte bukser. 
 
Badminton har ikke en like innarbeidet drakt, men har i det siste forsøkt å benytte idrettslaget farger når en 
finner treningstøy i riktige farger. 
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21 REGLER FOR I.L NORBORG 
 

21.1 RETNINGSLINJER FOR FORELDRE / FORESATTE 
 Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av I.L Norborg, men er du med følger du 

våre regler 
 Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du  
 Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 
 Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 
 Lær barna å tåle både medgang og motgang 
 Motiver barna til å være positive på trening 
 Vis god sportsånd og respekt for andre 
 Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 
 Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 

 
21.2 RETNINGSLINJER FOR UTØVERE 

 Gode holdninger  
 Respektere hverandre  
 Lojalitet mot klubb og trenere  
 Hjelpe hverandre  
 Følge klubbens regler  
 Stille opp for hverandre  
 Ærlig overfor trener og andre utøvere.  
 Godt samhold  
 Stå sammen  
 Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.  
 Vise engasjement  
 Gode arbeidsholdninger.  
 Stolthet av sin egen innsats.  
 Objektivt ansvar for miljø og trivsel.  
 MOBBING ER IKKE AKSEPTER 

 
21.3 RETNINGSLINJER FOR TRENERE 

 Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren  
 Positive erfaringer med trening og konkurranse  
 Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap  
 At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger  
 Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre  
 Vær et godt forbilde  
 Møt presis og godt forberedt til hver trening  
 Som trener er du veileder, inspirator og motivator  
 Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine  
 Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 
 Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren  
 Vis god sportsånd og respekt for andre  
 Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet  
 Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 
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INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:  

 En målrettet plan  
 Progresjon i opplevelser og ferdigheter  
 Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser  
 Effektiv organisering  
 Saklig og presis informasjon  
 Kreative løsninger  
 Fleksibilitet ved problemløsning  

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 
 

21.4 MOBBING 
Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet både på sms og mail. Dette er noe idretten ikke  
akseptere. Klubben bør her sette opp regler og konsekvenser  hvis det forekommer mobbing i  
klubben. 
 

21.5 SEKSUELL TRAKASSERING 
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. 
Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn,  
seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.  
Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å  
unngå diskriminering, trakassering og hets. 
Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og  
voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel  
oppførsel.  
For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon om  
temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på www.idrett.no  
Alle er pliktig å gripe inn og varsle dersom en opplever brudd på disse retningslinjer. 
 

21.6 ALKOHOL 
IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL  
(Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 ) 
1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot  
bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g)  
 
2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt  
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte  
alkohol i samvær med utøvere i denne alder.   
 
3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på  
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.   
 
4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes  
alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale  
skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g) 
    
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del  
av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges  
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å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht  
gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag.  
Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også  
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement  
i Norge. 
 
Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i  alkohollovens § 9-2. All reklame for  
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50  
volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid  
forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk.  
Dette stiller særskilte krav til lettølreklame. 
 

21.7 REGLER FOR REISER 
1.          Formål  
1.1 Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik 

opplevelse for aktive og ledere.  
1.2 Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.  
1.3 Gi trygghet for våre ledere om hva som for ventes av dem.  
  
2. Omfang og forutsetninger.  
2.1 Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med 

overnatting der aktive under myndighetsalder deltar.  
2.2 Reiser som omfattes av disse regeler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere fra 

avreise til hjemkomst.  
2.3 På alle reiser i regi av I.L Norborg skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har overordnet 

myndighet fra avreise til hjemkomst.  
2.4 Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener / lagleder. Min. 1 av 

lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har ansvar for sitt lag eller 
gruppe. Reise og opphold for disse lederne skal dekkes reisekasse eller gruppen. 

  
3. Hovedleder  
3.1 Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen 

måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt.  
3.2 Sørger for at oppdatert deltakerliste med hjemme telefon nr. på alle deltakerne finnes hos leder av 

hovedstyret og leder av aktuell undergruppe ved avreise. 
3.3 Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, og sørge forat 

lederne er kjent med denne instruks. 
3.4 Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal 

sammen med de øvrige leder bidra til trivsel for alle deltakerne.  
3.5 Sørge for at det etter reisen blir levert regneskap med bilag for turen til gruppens kasserer. Dette 

skal være signert av 2 personer. 
3.6 Hovedleder rapporterer til overordnet leder, men i saker av følgende karakter skal her som ellers 

øyeblikkelig og direkte rapporteres til Leder av Hovedstyret. 
o Overgrepssaker.  
o Ulykke med personskader.  
o Dødsfall blant klubbens medlemmer.  
o Økonomisk utroskap.  
o Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.  
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o Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag, eller oppmerksomhet fra det 
offentlige.  

  
Aktuelle Telefon nr.  
Leder Hovedstyret: 
Leder Fotballgruppa: 
Leder Badmintongruppa: 
 

21.8 POLITIATTEST 
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes 
barn og unge under 18 år.  
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 
 
Leder i I.L Norborg er ansvarlig for politiattester, men ledere av undegrupper organiserer innkrevingen fra 
sine grupper. Styret skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd  
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 
 

21.9 FAIR PLAY 
Fotball har følgende Fair Play regler:  
  
For spillere  
Fair Play betyr at du som spiller må: 

 Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater   
 Unngå stygt spill og filming   
 Skape trygghet og god lagånd på banen 
  

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:  
 Å trene og spille kamper med godt humør   
 Å behandle motstanderne med respekt   
 Å hjelpe skadet spiller uansett lag   
 Å takke motstanderen etter kampen   
 Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren 

 
For trenere og ledere 
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at 
spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og 
dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.  
 
Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:  
Betydningen av dommerens situasjon og funksjon   

 At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie   
 Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser   
 At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk   
 Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet 
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For foresatte og foreldre 
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til 
trivsel og fair play i fotballmiljøene! 
 
Ta ansvaret og tenk over følgende:  

 Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge   
 Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet   
 Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt   
 Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser   
 Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser   
 Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning   
 Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente   
 Stimuler til deltakelse - uten noen form for press   
 Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 

 
For publikum og supportere 
Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk fotball, enten det gjelder i 
miniputtkampen, småjentekampen eller Tippeligakampen.  
Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære kampen 
skal ha. Uansett om det gjelder kamper i toppfotballen eller breddefotballen spiller publikum og 
supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen. 
 
Tenk over følgende:  

 Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt   
 Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat   
 Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser   
 Dommerne gjør sitt beste   
 Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri   
 Respekter dommernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser   
 Ikke overreager på dommeravgjørelser 

 
21.10 DUGNAD 

En kan ikke gi medlemmene anledning til å kjøpe deg fri fra dugnad.  
Det en kan gjøre er å ha en høy medlemsavgift der en kan får rabatt for utførte dugnadsjobber.  
En kan også bruke dugnad til å gi medlemmer anledning til å jobbe inn utgifter til treningsleirer, turneringer og andre 
reiser.  
Her kan en også legge inn fordeling på dugnads inntekter i forhold til gruppen og hele klubben.  
Et idrettslag er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad. Her kan dere legge inn hva som  
blir forventet av medlemmene når de blir medlemmer i klubben.  
Det er også klubber der foreldre må skrive under på at de godkjenner dugnadsoppgavene før barna  
blir flyttet opp i konkurransegrupper.  
  
DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER:   
1.   Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer  
og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og  
ikke innføres som ”tvangsordninger”. 
2.   Et idrettslag kan heller ikke på pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader  
og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader.  
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3.   Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer ikke stiller og eller  
ikke kan stille på dugnad.  
4.   Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en  
forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må  
legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene.  
5.   Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent.  
Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og  
medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få  
dette fratrukket fra avgiften. Men da gis dette som tilbud og deltagelsen vil være frivillig.  
 

21.11 SKIKK OG BRUK FOR E-POST 
1.   Vurder hvem du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren(e) skal svare på innholdet hvis det ikke 
er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på epost fra ledelsen. Slik epost skal sendes ut 
med adressene i blindkopifeltet.  
2.   Vurder hvem du informerer i ” KOPI ” - feltet. Styresaker skal bare til det styret som behandler saken til 
beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er en mulighet til å informere ottakere 
uten krav om aksjon. Ha respekt for andres tid.   
3.   Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av informasjon 
bør link til hjemmesiden brukes.   
4.   Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten kan 
mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding.   
5.   Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis. Forestill deg hvordan 
mottakeren vil oppfatte innholdet.   
6.   Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk av store 
bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som SKRIKING. DIN HENSIKT med dette kan 
feiltolkes av leseren! 
7.   Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt (”enter/linjeskift”). 
På denne måten blir din mening oversiktelig og lett å forstå for mottakeren.   
8.   Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer. Ved slike behov er vedlegg til e-post velegnet.   
9.   Vær spesielt varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger er ”evige” og 
bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om.   
10.  Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle vedlegg 
som det refereres til, er med før du sender.   
11.  Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt – svar! 
 

22 UTMERKELSER OG ÆRESBEVISNINGER 
Her er det mange muligheter. Mange klubber har statutter men de er kanskje ikke lagt ut offentlig.  
Flere forbund har hederstegn for medlemmer ute i klubbene.  
Særidretter har kanskje for antall stevner, kamper, konkurranser.  
  
Utmerkelser  
Årsmøtet vedtar regler for utdeling av diplomer/pokaler for sportslige og andre innsatser.  
  
Æresbevisninger  
Hederstegn  
Legger inn statutter for tildeling av hederstegn  
  
Æresmedlemskap  
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Legger inn statutter for tildeling av æresmedlemskap 
 

23 ÅRLIGE FASTE OPPGAVER 
Hovedstyret sine årlige faste oppgaver: 

Dato / Mnd Oppgave 
  
  
  
  
  

 
Fotballstyret sine årlige faste oppgaver 

Dato / Mnd Oppgave 
  
  
  
  
  

 
Badmintonstyret sine årlige faste oppgaver 

Dato / Mnd Oppgave 
September Kick-off / Info møte  
November Norborg cup 
Januar (?) NBF lotteri 
Januar Sponsor søknader (PS! Vard har frist til utg av februar) 
15. februar Frist for turneringssøknader (Rankingturnering 15. januar) 
1. april Søke turneringer i Badminton portalen 
30. april Medlemsregistrering i KlubbAdmin 
Mai (?) Søknad om treningstider 
  
  

 
Trimstyret sine årlige faste oppgaver 

Dato / Mnd Oppgave 
  
  
  
  
  

  


