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ORGANISASJONSPLAN:
a) Valgte styre, komiteer og utvalg:
Årsmøtet
Gjennomføres hvert år
Alle idrettslagene har stemmerett.
Antall stemmberretige pr. idrettslag
er regulert etter delegatfordeling
vedtatt på Årsmøte i 2018 i henhold
til medlemstall innrapportert i
samordnet idrettsregistering pr.
30.04 hvert år

KONTROLLUTVALG

STYRE

Leder
1 medlem
1 varamedlem
• Leder velges hvert år
De andre vervene velges for 2 år
• medlem i partallsår
• varamedlem i oddetalsår
.

Leder
Nestleder
3 styremedlemmer
1 varamedlem
• Leder velges hvert år
De andre vervene velges for 2 år
•

Nestleder i partallsår
1. styremedlem i partallsår
2. styremedlem i oddetallsår
3. styremedlem i oddetallsår
• varamedlem i partallsår

b) Styreoppnevnte utvalg/komiteer:
Eks: oddetall-/partall-år
KJENTMANNSMERKEKOMITE
Leder
5 medlemmer
Leder og medlemmene
oppnevnes årlig av styre
på første styremøte etter
Årtsmøte

VALGKOMITE
Leder
2 medlemmer
1 varamedlem
• Leder velges hvert år
De andre vervene velges for 2 år
1. medlem i partallsår
2. medlem i oddetalsår
• varamedlem i partallsår

c) Styret gis fullmakt til å oppnevne andre utvalg/komiteer etter behov samt til å utarbeide
mandat/instruks for disse.

FUNKSJONSBESKRIVELSER/INSTRUKSER
§ 8-2. Idrettsrådets oppgaver:
(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal
være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter
og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd
med oppgaver primært på kommunalt og interkommunalt nivå.
(2) Idrettsrådet skal:
- styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
- foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, og utarbeide langsiktig prioriteringsliste for
bygging av idretts- og nærmiljøanlegg,
- fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på
Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.
(3) Idrettsrådet bør synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske
handlingsprogram basert på overordnet rammeverk og lokale behov.
(4) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom
idrettsrådet.
§ 13. Idrettsrådets styre
(1)
Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettsrådet utad.
(2)

Styret er idrettsrådets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse
beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 12 og NIFs lov § 2-22.

(3)

Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettsrådet virksomhet hører
under styret. Styret skal sørge for:
- at idrettsrådets formål ivaretas
- forsvarlig organisering av idrettsrådets virksomhet og økonomistyring
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds
regelverk og vedtak, idrettsrådets lov og årsmøtets vedtak
- gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF

(4)

Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller
enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5)

Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede
organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets
medlemmer forlanger det.

Styreleder
Styreleder skal:
- kalle inn til styremøter samt årsmøte i juni hvert år.
- holde det sittende styret oppdatert på hva som skjer i Idrettsrådet, med tanke på
framtidige planer, prosjekter og ulike bestemmelser og regler som kan eller vil
påvirke den daglige driften av idrettsrådet.
- være involvert i det som skjer, men det er ikke gitt at han skal være aktivt
utførende på alle aktiviteter. Like viktig som å utføre aktiviteter er det at noen har
oversikt over de ulike aktivitetene i Idrettsrådet, og sørge for at disse blir
organisert riktig.
- holde kontakt med klubbene og kommunen på vegne av styret.
- signere avtaler o.l. på vegne av styret etter vedtak i styret.
- sørge for at minst en person fra Idrettsrådet stiller på møter i regi av klubbene,
Trøndelag Idrettskrets og Verdal kommune.
- sørge for at klubbenes aktivitetstall blir behandlet og oversendelse til TrIK.
(aktivitetsmidlene (LAM) fra NIF)
Styreleder er på valg hvert år.

Nestleder
Nestleder skal:
- som stedfortreder for styreleder holde seg godt informert og oppdatert om alle
sider ved idrettsrådets virksomhet samt styreleders oppgaver og ansvar.
- være en støttespiller og samarbeide godt med styreleder.
Nestleder velges for 2 år. (i partallsår)

1. Styremedlem – «sekretær»
Sekretær har ansvar for:
- Sekretæren har ansvar for å skrive referat i fra alle møtene i styret for idrettsrådet.
Sekretæren kan også bli tillagt andre oppdrag etter avtale.
Velges for 2 år. (i partallsår)

2. Styremedlem – «kasserer»
Kassereren har ansvar for:
- å føre idrettsrådets regnskap legge det fram for styret og på årsmøtet i mars
- betaling av regninger og holde fortløpende oversikt over idrettsrådets økonomi
- å legge fram regnskapsstatus for styret etter behov
- utarbeiding av budsjett for kommende år i samarbeid med styreleder og legge dette
frem for behandling i styret og på årsmøtet
- å utbetale det kommunale driftstilskuddet til anlegg til aktuelle klubber innen 1.
juni hvert år
- utsending og innkreving av medlemskontigent hvert år
Velges for 2 år. (i oddetallsår)

3. Styremedlem
-

Styremedlemmene har som hovedoppgave å møte på alle møter i regi av styret.
Andre oppgaver som f.eks. ansvar for nettsiden, facebook,
kjentmannsmerkekomiteen osv kan tildeles etter avtale.
Velges for 2 år. (i oddetallsår)

Varamedlem
-

Varamedlemmet blir innkalt på alle styremøter. Varamadlemmet kan tilldeles
oppgaver som f.eks. ansvar for nettsiden, facebook osv. etter nærmere avtale.

Varamedlem har tale og forslagsrett i styret, men har ikke stemmerett med mindre
et av de ordinære styremedlemmene ikke er til stede.
Velges for 2 år. (i partallsår)

Valgkomite
§ 2-18. Valgkomité
- Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
årsmøte/ting. 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

Kontrollutvalg
§ 2-12. Kontrollutvalg
- (1) Alle organisasjonsledd skal velge et kontrollutvalg med leder og minst ett
medlem.
- (2) Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt
etter organisasjonsleddets lov.
- (3) Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet/tinget. Beretningen skal inneholde
en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-/tingperioden, samt utvalgets
konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven, jf. (2).
- (4) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og
dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
- (5) Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på
årsmøte/ting, og kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det
nødvendig.
- (6) Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har engasjert revisor, skal foreta
regnskapsrevisjon.
- (7) Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget,
gi utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke
reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen
måte er uforenlig med utvalgets oppgaver.
- (8) Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om kontrollutvalg i NIFs
organisasjonsledd.

Kjentmannsmerkekomite
Kjentmannsmerkekomiteen er oppnevnt av Styre og skal gjennom sitt arbeid bidra til drift og
utvikling av Kjentmannsmerkene.
Komiteen består av leder og medlemmer som blir oppnevnt av styret på første styremøte etter
hvert årsmøte i idrettsrådet.
Komiteen er gitt følgende mandat:
- Komiteen er idrettsrådets faglige organ i alle saker som gjelder
«Kjentmannsmerkene».
- Komiteen fremmer forslag ovenfor styret på utvikling og vedlikehold.
- Komiteen skal utføre arbeidet innenfor de økonomiske rammer som er satt av
idrettsrådets styre.
- Komiteen rapporterer til idrettsrådets styre.

