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Organisasjonsplan Harestua Idrettslag  
 

Vedtatt av årsmøte: 23.04.2020 

  

Harestua Idrettslag er organisert som ett fleridrettslag med undergrupper i flere idretter. 

Idrettslaget er organisert gjennom Viken Idrettskrets.  

Aktivitet i undergruppene er organisert gjennom respektive særforbund. 

For tiden er det 7 aktive undergrupper i idrettslaget: 

• Alpint 

• Barneidrett 

• Bordtennis 

• Fotball 

• Gym og Turn 

• Håndball 

• Ski 

Årsmøtet er idrettslaget høyeste myndighet og avholdes hvert år innen mars måned. Årsmøtet legger 

grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre, og 

hvordan den skal drives bør delta på årsmøtet.  

Idrettslagets styre velges på årsmøtet.  
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Hovedstyret 

Harestua Idrettslag har ett forholdsvis stort styre med totalt 12 styremedlemmer.  

Styret består av leder, nestleder, 3 frie styremedlemmer og 7 styremedlemmer som er ledere av 

undergrupper.  

Leder, nestleder og tre styremedlemmer utgjør Arbeidsutvalget (AU). To av tre styremedlemmene er 

definert med oppgave; Kasserer og sekretær.  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men 

må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og 

disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets 

størrelse eller virksomhet. 

Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet. 

Lovpålagte oppgaver for styret: 

• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de 
vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en 
forsvarlig økonomistyring 

• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for deres funksjon 

• Representere idrettslaget utad 

• Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

• Oppnevne en ansvarlig for barneidretten 

Andre viktige oppgaver: 

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap 

• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

• Stå for idrettslagets daglige ledelse 

• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 

• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de 
er dekket av underslagsforsikring 

• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 

• Oppdatering av klubbhåndbok 

Gruppene: 

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.  
Gruppen er ansvarlig for sin respektive idrett, herunder økonomisk oppfølging, sportslig plan 
treningstilbud med trenere, påmelding til stevner og konkurranser 
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Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for 
avholdelse av det årlige møtet. Det årlige møtet skal:1 

• Behandle regnskap. 

• Behandle gruppens årsberetning.  

• Fastsette budsjett. 

• Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 

• Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret 
 
Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning 
 

Utvalg og ansvarsoppgaver: 

Harestua Idrettslag har to utvalg som er organisert direkte under hovedstyret og ikke som egen 

undergruppe 

Harestua Stilag – merker og skilter turstier i nærområdet til Harestua mot Romeriksåsen og 

Nordmarka 

Anleggsutvalg – drift og vedlikehold av Harestua Idrettspark og lysløype, herunder nødvendig 

maskinpark. 

Hovedstyret har i tillegg valgt å oppnevne tre personer med hvert sitt ansvarsområde.  

Medlemsansvarlig 

Følge opp idrettens medlemsregister og ajourføre lister.  

Barneidrettsansvarlig 

Iht HIL lov § 20 er det oppnevnt en barneidrettsansvarlig. Vedkommende har ansvar for å følge 

opp at alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens 

barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at 

klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Dette innebærer at 

• aktiviteten skjer på barnas premisser 

• barna har det trygt 

• barna har venner og trives 

• barna opplever mestring 

• barna får påvirke egen aktivitet 

• barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere 

 

Ungdomsidrettsansvarlig: 

Følge opp Retningslinjer for ungdomsidrett – vedtatt av Idrettstyret i 2011.  

                                                           
 


