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Rolle STYRELEDER 
Rapporterer til Styret 
Organisatorisk 
plassering 

Valgt verv 

Representasjon Idrettsrådet, idrettskretsen, kretsting fotball, forbundsting fotball 
Krav Lederkurs 
Ansvar og 
oppgaver 

- Lede styrets arbeid  
- Økonomien i klubben 
-Informasjons- og kommunikasjonsansvarlig 
-Kontaktperson utad 
-Rapportering fra klubben 

Kjekt å vite  
Sist oppdatert 14.10.19 

 

Rolle NESTLEDER 
Rapporterer til Styret 
Organisatorisk 
plassering 

Valgt verv 

Representasjon Bingostyret 
Krav Lederkurs 
Ansvar og 
oppgaver 

- Føre protokoll fra styremøtene 
- Ansvarlig for klubbens digitale arkiv 
- Sette opp bingolister  
-Følge opp politiattester 

Kjekt å vite  
Sist oppdatert 14.10.19 

 

Rolle KASSERER 
Rapporterer til Styret 
Organisatorisk 
plassering 

Valgt verv 

Krav Lederkurs 
Ansvar og 
oppgaver 

-Økonomistyringssystem og oppfølging av økonomirutiner 
-Innkreving av medlemskontingent 
-Ajourhold av medlemslister 
-Føring av regnskap 
-Budsjett 
-At økonomirutiner overholdes i klubben 
-Søke mva-kompensasjon 
- Løpende regningsbetaling, fakturering og kontroll med attestasjoner 

Kjekt å vite VISMA opplæring 
Sist oppdatert 14.10.2019 

 

  



Rolle ARRANGEMENTSANSVARLIG 
Rapporterer til Styret 
Organisatorisk 
plassering 

Valgt verv. Styremedlem 

Representasjon Samarbeid med Nordøy idrettslag om turrenn 
Krav Lederkurs  
Ansvar og 
oppgaver 

-Følge opp informasjon fra friidrettsforbundet, Norges Klatreforbund, 
turmarsjforeninga 
-Samarbeidet med Nordøy idrettslag om turrennet på ski 
Holde oversikt over arrangementer 
-Holde oversikt over turstiene  
-Bidra i budsjettarbeidet og ansvarlig for å budsjettere arrangement 
-Bemanne opp ulike arrangement 
-Involveres i planlegging av nye anlegg 

Kjekt å vite  
Sist oppdatert 14.10.2019 

 

Rolle SPORTSLIG LEDER 
Rapporterer til Styreleder 
Organisatorisk 
plassering 

Valgt verv. Styremedlem 

Representasjon Klubbforum, kretsting, forbundsting 
Krav Lederkurs, sportslig leder kurs 
Ansvar og 
oppgaver 

-Sportsplan 
For at sportslig utvalg ivaretar pålagte oppgave 
-For idrettsaktiviteten 
-For oppdeling av lag i fotball 
-Implementering og utvikling av sportsplan 
-Treningsavtaler 
-Samarbeid med andre klubber 
-Kontakt mot Trøndelag fotballkrets 
-Planlegge og gjennomføre trener/lagledermøter 
-Være klubbens kontaktperson som lokale serier 

Kjekt å vite  
Sist oppdatert 14.10.2019 

 

Rolle ANLEGGSLEDER 
Rapporterer til Styret 
Organisatorisk 
plassering 

Valgt verv. Styremedlem 

Representasjon  
Krav Lederkurs  
Ansvar og 
oppgaver 

-Tilsyn og drift av klubbens anlegg 
-Organisere driftsoppgavene 
-Oppdateringer av klubbens anleggsplan 
-Kontakt med, informasjon til og avtaler med grunneiere 
- Ansvar for planlegging av nye anlegg 

Kjekt å vite  
Sist oppdatert 14.10.2019 



 

Rolle TRENERVEILDER 
Rapporterer til Sportslig leder 
Organisatorisk 
plassering 

driftsoppgave 

Representasjon Klubbforum 
Krav Grasrottrener, trenerveilederkurs 
Ansvar og 
oppgaver 

-Oppfølging av trenere 
-Være en kompetanseressurs for trenere 
-Oppfølging av trenere på felt (trening og kamp) 
-Implementere sportsplan 
- Avholde trenerforum 

Kjekt å vite  
Sist oppdatert 14.10.2019 

 

Rolle DOMMERANSVARLIG 
Rapporterer til Sportslig leder 
Organisatorisk 
plassering 

Valgt verv. Medlem av sportslig utvalg 

Representasjon Dommermøter i regi av krets, eventuelt klubbforum, trøndersk fotballseminar 
Ansvar og 
oppgave 

-Oppfølging av klubbens dommere 
-Lage dommeroppsett for kamper og cuper 
-Rapportere grunnlag for dommergodtgjørelse til kasserer 
-Dommermøte før sesongstart og før egne cuper 
-Være kontaktperson for klubbens dommere 
-Rekruttere deltakere til rekrutteringsdommerkurs og kretsdommerkurs 
-Følge opp og veilede dommerne i sesongen 
-Legge til rette for at dommerne får et treningstilbud 
-Ha kjennskap til regler og oppdateringer 
-Sørge for at dommerne får det utstyret de har krav på 

Krav Sette seg inn i regelverket for dømming 
Kjekt å vite Aldersgrense for klubbdommerkurs er 13 år og 16 år for 

rekrutteringsdommerkurs 
www.fotball.no/lov-og-reglement  

Sist oppdatert 14.10.2019 
 

Rolle FAIR PLAY ANSVARLIG 
Rapporterer til Sportslig leder 
Organisatorisk 
plassering 

Medlem av sportslig utvalg 

Representasjon Klubbforum 
Ansvar og 
oppgaver 

-Planlegge og gjennomføre FairPlay aktiviteter 
-FairPlay arrangement/kveld hvis det planlegges 
-Ansvar for å følge opp at lagene har en ordning med kampvert 
-Støttespiller for dommerne i kamper 
-Sørge for at klubben/lagene har nødvendig FairPlay materiale 

Krav Ingen 
Kjekt å vite www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play  
Sist oppdatert 14.10.2019 



 

Rolle INNKJØPSANSVARLIG 
Rapporterer til Styrets leder 
Organisatorisk 
plassering 

Valgt verv 

Representasjon Ingen 
Ansvar og 
oppgaver 

-Ansvar for klubbens innkjøp 
-Ansvar for å skaffe og følge opp sponsorer 
-Ansvar for kontakten med Malmo sport og idrettslagets avtale med dem 
-Holde oversikt over klubbens utstyr 
-Etablere og følge opp rutine for innlevering av sesongutstyr 

Krav  
Kjekt å vite  
Sist oppdatert 14.10.2019 

 

Rolle REKRUTTERINGSANSVARLIG 
Rapporterer til Sportslig leder 
Organisatorisk 
plassering 

driftsoppgave 

Representasjon Klubbforum, barnefotballseminar 
Krav  
Ansvar og 
oppgaver 

-Rekruttere spillere/deltakere gjennom barnehage, skole og SFO 
-Rekruttere dommere 
-Rekruttere trenere 
-Rekruttere lagledere 
-Utarbeide plan for og gjennomføre kick-off 
-Informere jevnlig om klubbens tilbud 
-Implementere sportsplan 

Kjekt å vite  
Sist oppdatert 14.10.2019 

 

Rolle KVALITETSKLUBBANSVARLIG 
Rapporterer til Styrets leder 
Organisatorisk 
plassering 

Ansvar som legges til en av styremedlemmene 

Krav  
Ansvar og 
oppgaver 

-Lede kvalitetsklubbarbeidet 
-Planlegge og gjennomføre verdimøte 
-Oppdateringer av klubbhåndbok og sportsplan 
-Være oppdatert på endringer i kravene 

Kjekt å vite www.kvalitetsklubb.no  
Sist oppdatert 14.10.2019 

 

  



Rolle FIKS ANSVARLIG 
Rapporterer til Sportslig leder 
Organisatorisk 
plassering 

driftsoppgave 

Representasjon Klubbforum 
Krav Faglig oppdatering gjennom klubbforum. Eventuelt FIKS-kurs 
Ansvar og 
oppgaver 

-Melde på lag i kretsserie 
-Oppdatering av klubbinformasjon 
-Klubbens systemansvarlig for FIKS 
-Håndtering av overganger 
-Tildele roller til andre i klubben 
-Legge inn lagsinformasjon 
-Organisere spillerne 
-Gi andre tilganger i Fiks 

Kjekt å vite Bjørn Langørgen i NFF Trøndelag er superbruker i FIKS og hjelper med alt 
Sist oppdatert 14.10.2019 

 


