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ORGANISASJONSPLAN 

FOR 

TUSTNA IDRETTSLAG 
     Org.nr 983973256 
 

Vedtatt årsmøte 07.06.2020. 
 

 

FORMÅL: 

 
• Organisere klubben slik at en utnytter menneskelige, økonomiske og anleggsmessige ressurser 

best mulig. 

• Økt aktivitet på det sportslige plan. 

• Klare ansvarsforhold i tillitsmannsapparatet. 

• Bedre intern/ekstern informasjon. 

• Definere utøveransvar - klubbansvar. 

• Ta vare på klubbens eiendeler: anlegg/utstyr. 

 

 

ORGANISASJON: 

 

Årsmøte 

Medlemsmøte 

Hovedstyre: 

Leder. 

Nestleder 

Ledere av undergrupper 

1 Varamedlem 

 

Styre undergrupper: 

 

Styret i undergruppene  skal bestå av minimum 3 medlemmer.  

Av disse skal en velges som leder. 

 

Stiftet 16. april 1972
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Valg: 

Alle tillitsvalgte velges for 2 år inn de enkelte styrer eller grupper. Dette gjelder imidlertid ikke for 

valgkomiteen ,disse har en valgperiode på opp til 3 år. 

Følgende tillitsvalgte er valgt for 2 år inn i styret eller grupper, men har en  funksjonstid på 1 

år i det enkelte verv. 

                        a)         Leder, nestleder 

  b) Leder i undergrupper 

  c) Vararepresentant 

 

 

 

HOVEDSTYRETS ANSVAR 

 

Følgende ansvarsområde er definert i klubbens lov § 15: 

• Iverksette årsmøtevedtak 

• Daglig ledelse og representasjon 

• Lagets totale økonomi 

• Overordna planlegging  

 

I tillegg pålegges hovedstyret ansvaret for: 

• Generell intern og ekstern informasjon  

• Samordning av sponsoravtaler 

 

 

ORGANISERING AV GRUPPENE - FELLES FOR ALLE: 
 

Sammensetning: (minimum) 

Leder. 

 

Økonomi: 

Gruppene er ansvarlig for egen økonomi, men regnskapet føres sammen med hovedregnskapet. 

Gruppene skal innordne seg hovedstyrets planer for økonomitiltak. Treningsavgift og "egne tiltak" 

disponeres av gruppene (skal innarbeides i budsjett). 

Utover budsjetterte overføringer ytes i utgangspunktet ikke tilskudd fra hovedlaget til gruppene. 

 

Media: 

Det er viktig at informasjon kommer ut til medlemmer og innbyggere i kommunen.  

- TK , Nordvestnytt og Søvesten 

- Idrettslagets hjemmeside, www.tustnail.no,  

- Idrettslagets Facebookside. 

 

 

 

 

 

http://www.tustnail.no/
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ORGANISERING MASSEIDRETTSGRUPPA: 

 

Organisering 

Gruppa knytter til seg nødvendige tiltaks-/aktivitetskomiteer. 

 

Økonomi: 

Masseidrettsgruppa skal drives i henhold til årsmøtevedtatt budsjett. 

 

Aktivitet: 

Masseidrettsgruppa kan ha ansvar for ski-, mosjons- og friidrettstilbud til klubbens medlemmer, og 

andre i lokalmiljøet. 

Ansvarsområder:  

• Skimerkeprøver 

• Turorientering 

• Turmarsjer 

• Merking og rydding av turløyper/ Stikk Ut løyper 

• Karusellrenn og eventuelle andre ski-renn. 

• Arrangere Tustnaspretten 

• Idrettsmerkeprøver 

• Tabata 

• Oppdatere hjemmeside 

• Rapportere til hovedstyret. 

• Gudruntrimmen 

 

 

 

ORGANISERING AV BUESKYTTERGRUPPA: 

 

Organisering: 

Styret knytter til seg nødvendige aktivitets-/tiltakskomiteer. 

 

Økonomi: 

Bueskyttergruppa skal drives i henhold til årsmøtevedtatt budsjett. 

 

Aktivitet: 

• Bueskyttergruppa kan ha ansvar for tilbud til klubbens medlemmer. 

• Arrangere stevner og treninger. 

• Oppdatere hjemmeside. 

• Rapportere til hovedstyret. 
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ORGANISERING AV VILLMARKSLEIREN. 

 

Organisering: 

Styret knytter til seg nødvendige aktivitets-/tiltakskomiteer. 

 

Økonomi: 

Villmarkskomiteen skal drives i henhold til årsmøtevedtatt budsjett. 

 

 

Ansvarsområder: 

• Ansvar for å drive leiren. 

• Arrangere dugnader og vedlikehold. 

• Arrangement. 

• Ansvarlig for utleie. 

• Oppdatere hjemmesida. 

• Rapportere til hovedstyret. 

 

 

 

ORGANISERING AV ALLIDRETT. 

 

Organisering: 

Styret knytter til seg nødvendige aktivitets-/tiltakskomiteer. 

 

Økonomi: 

Allidretten skal drives i henhold til årsmøtevedtatt budsjett. 

 

Aktivitet: 

Ansvarsområde 

 

• Allsidig idrettstilbud 1 – 10 klasse. 

• Arrangere Triatlon  

 

 

ORGANISERING AV DRIFT ANLEGG: 

 

Organisering: 

Styret knytter til seg nødvendige aktivitets-/tiltakskomiteer. 

 

Økonomi: 

Drift anleggsgruppa skal drives i henhold til årsmøtevedtatt budsjett. 

 

Ansvarsområde: 

• Drift og vedlikehold av Høgda stadion.  

• Drift, vedlikehold og oppkjøring av lysløypa. 

• Rapportere til hovedstyret når det gjelder drifta. 

• Utleievirksomhet.        

• Vedlikehold av bygninger og anlegg; klubbhus, fotballmål o.a. 
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• Vedlikehold av maskinelt utstyr; gressklipper, snøscootere o.a. 

• Klipping og vanning av gressbanen. 

• Slådding og vedlikehold av grus- og løpebane. 

• Ansvarlig for åpning og stenging av gressbanen. 

 

ORGANISERING AV PISTOLGRUPPAGRUPPA: 
 

Organisering: 

Styret knytter til seg nødvendige aktivitets-/tiltakskomiteer. 

 

Økonomi: 

Pistolgruppa skal drives i henhold til årsmøtevedtatt budsjett. 

 

Aktivitet: 

• Pistolgruppa kan ha ansvar for tilbud til klubbens medlemmer. 

• Arrangere treninger. 

• Oppdatere hjemmeside. 

• Rapportere til hovedstyret. 

 

 

 

UTØVERANSVAR/KLUBBANSVAR - ØKONOMI: 
 

For å sikre at alle utøvere behandles likt med hensyn til "ytelser" fra klubben, er det viktig å ha 

klare retningslinjer for hva som er klubbansvar og utøveransvar: 

 

 

Klubbansvar: 

• Medlemskontingent i særkrets. 

• Påmeldingsgebyr særkrets. 

• Utgifter lokalleie - baneleie til planlagt trening og obligatoriske stevner/kamper 

• Drift bane og anlegg 

• Klubbdrakter. 

• Klubbutstyr. 

• Medisinkoffert  

• Forsikringer 

 

 
Utøveransvar: 

• Medlemskontingent 

• Vedtatte treningsavgifter 

• Deltakeravgift stevner / konuranser 

• Personlig utstyr 

• ”Fare play”, husk at man representerer Tustna IL. 
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GENERELLE REGLER: 
 

• Ingen utøver kan representere Tustna IL uten å ha betalt medlemskontigent. 

• Vedtatte treningsavgifter skal være betalt innen fristen før det gis tillatelse til deltakelse på 

organiserte treninger i lagets regi. 

• Ingen kan innvelges i de forskjellige styrer i laget uten å ha medlemsforholdet i orden. 

• Overordnet ansvar for drift og økonomi ligger hos hovedstyret. 

• Ansvar for arbeidsinnsats etter evne påhviler hvert enkelt medlem. 

• Foreldre til aktive barn kan pålegges arbeidsoppgaver. 


