Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

ORGANISASJONSPLAN
FOR
SLAGEN IDRETTSFORENING

/

Vedtatt på årsmøtet 06.03.2012

Organisasjonsplan for Slagen Idrettsforening vedtatt på årsmøtet 2012..

1

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse .................................................................................................................................. 2
Grunnlagsopplysninger for idrettslaget .................................................................................................... 3
Idrettslagets formål .................................................................................................................................. 3
Visjon ....................................................................................................................................................... 3
Verdigrunnlag .......................................................................................................................................... 3
Virksomhetsideen ..................................................................................................................................... 4
Idrettslagets Organisasjon ................................................................................................................... 4
Styrets funksjon og sammensetning ..................................................................................................................... 5
Leder ............................................................................................................................................................... 5
Nestleder ......................................................................................................................................................... 5
Sekretær .......................................................................................................................................................... 5
Kasserer........................................................................................................................................................... 5
Styremedlemmer ............................................................................................................................................. 5
Revisorer ......................................................................................................................................................... 6
Valgkomité ...................................................................................................................................................... 6
Medlemmer .............................................................................................................................................. 6
Forsikring ................................................................................................................................................ 7
Informasjon.............................................................................................................................................. 7
Politiattest ................................................................................................................................................ 7
Fair Play .................................................................................................................................................. 7

Organisasjonsplan for Slagen Idrettsforening vedtatt på årsmøtet 2012..

2

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
E-postadresse:
Internettadresse:
Telefon:
Mobil:
Telefaks:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Også registrert i:

971 316 810
SLAGEN IDRETTSFORENING
Forening/lag/innretning
Tuftaveien 11
3153 TOLVSRØD
TØNSBERG
www.slagenif.no
20.02.1995
11.05.1924
93.120 Idrettslag og -klubber
770 Private konsumentorienterte organisasjoner uten
profittformål
Frivillighetsregisteret

Idrettslagets formål
Slagen Idrettsforening 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, demokrat, 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.

Visjon
Slagen IF skal være førstevalget innen sportslig og sosial aktivitet i nærmiljøet, med frihet til
allsidighet og mulighet til sportslig utvikling

Målsetninger
• Vi skal legge forholdene til rette for å trekke til oss og beholde våre medlemmer,
beholde flere ungdommer i idretten og redusere frafallet i aldersgruppen 13-16 år.
• Fotball og håndball skal utvikles til å ha minimum et lag pr årsklasse opp til 12 års
lag.

Verdigrunnlag
Slagen Idrettsforenings verdigrunnlag er
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-

Nærhet
Allsidighet
Idrettsglede
Fair play

Virksomhetsideen
-

Slagen Idrettsforening ønsker primært å være en klubb for nærmiljøet med fokus på
utvikling av sportslige ferdigheter og idrettsglede med hovedfokus på barn og unge.
Slagen Idrettsforening ønsker å drive breddeidrett og tilby et best mulig tilbud til alle
medlemmer innenfor klubbens rammer.

Idrettslagets

Organisasjon
ÅRSMØTET

Hovedstyret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem fotball
Styremedlem barneidrett
Styremedlem ungdomsgruppe
Styremedlem trimgruppe
Styremeldem hus og banestyre
Varamedlem 1
Varamedlem 2

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem

Fotball

Revisor
1. revisor
2 .revisor

barneidrett

Ungdomsgruppe

Trim

Organisasjonsplan for Slagen Idrettsforening vedtatt på årsmøtet 2012..

Hus og
banestyre

4

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Styrets funksjon og sammensetning
Styret i Slagen Idrettsforening skal:







Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og
regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. stryet har
ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
idrettsmyndigheter
Stå for foreningens daglige ledelse, og representere foreningen 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
Forbereder saker og leder møtene
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.

Nestleder



Fungerer 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.
Bistår leder og danner et lederteam med denne.

Sekretær




Innkaller til styremøter etter instruks fra leder
Fører referat over alle styremøter og medlemsmøter
Fører søknader og skriftlige henvendelser på vegne av hovedforeningen

Kasserer





Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne
(http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).
Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
Setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.

Styremedlemmer


Møter på styrets møter
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Representerer gruppene i styret i tillegg til å delta i det generelle styrearbeidet.

Revisorer




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 oversiktig 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

Valgkomité
Valgkomiteen plikter:
• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,
• 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,
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på
nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,

Medlemmer
Medlemskap i Slagen Idrettsforening er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er
betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1
måned og ha betalt kontingent.
Medlemskap i Slagen Idrettsforening kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
En ansatt kan være medlem i klubben men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan
ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd.
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
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Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin hovedkasserer, ingen undergrupper sender ut
egne regninger.

Forsikring
Idrettsforsikring for barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er
forsikret. Opp til de blir 13 år
http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx

Informasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.slagenif.no

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.

Fair Play
Fotball og håndball har Fair Play regler og skal forholde seg til dem:
For spillere
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje
enkelt å si, men hva betyr det?
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:
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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

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
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