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Bakgrunn
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Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger
det.
Det forutsettes at innehaver av vervet i idrettslaget har gode kjennskaper til idrettslagets visjon og
verdigrunnlag, samt er godt kjent med klubbhåndboken.
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Styreleder i Hundvåg Idrettslag har hovedansvar for alle aktiviteter idrettslaget utfører.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Leder bør bli kjent med alle utvalg og komiteer i idrettslagets grupper/avdelinger.
Etter endt periode går styreleder inn som leder i valgkomiteen.
Styreleder bør ikke ha andre verv i klubben, men må ha kjennskap til den ordinære driften.
Representere HIL på eksterne møter/ting o.l.
Påse at det drives etter loven, reglene og retningslinjer
Påse at alle får relevant informasjon om våre verdier og lever opp til disse.
Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
Påse at idrettslagets midler på overordnet nivå brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i organisasjonsledd under. Sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps/budsjett og en forsvarlig
økonomistyring.
Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.
Representere idrettslaget utad.
Styreleder er automatisk Kvalitetsklubb ansvarlig
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Organisasjon

4

Styremøter

Styret består av Styreleder, Nestleder, Styremedlem samt ansatt Daglig leder. I tillegg representere
avdelingsleder i alle undergrupper sin avdeling i hovedstyret.
Inneholder momenter av
•
•
•
•

Løypemeldinger fra underavdelinger på aktiviteter, drift & økonomi
En form for Årshjul med tidsfrister, aktiviteter, søknader osv
Saker som skal diskuteres må sendes inn, slik at forberedelser og effektivitet opprettholdes
Eventuell post med korte saker som det må tas raske beslutninger på.
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