Haugerud Idrettsforening:

ORGANISASJONSPLAN
Denne organisasjonsplanen ble vedtatt på Haugerud IFs årsmøte 10. mars 2016. Den utfyller
klubbens lover når det gjelder den praktiske organisering av driften i klubben.
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Årsmøtet
Årsmøtet gjennomføres innen utgangen av mars hvert år, er klubbens høyeste organ og
gjennomføres i tråd med paragrafene 13-16 i klubbens vedtekter.
Hovedstyret
Dette er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene og ansvarlig for den samlede driften av
klubben. Hovedstyret består av lederne for hver av gruppene, samt AU -medlemmene som er
valgt av årsmøtet.

Arbeidsfordelingen mellom klubben og gruppene er som følger:
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Hovedstyret møtes 4-6 ganger i året og behandler overordnede spørsmål for klubben og
fellesoppgaver på tvers av gruppene.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget velges på årsmøtet og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og det
antall AU-medlemmer som årsmøtet velger.
AU leder virksomheten mellom møtene i hovedstyret, i tillegg til at hvert AU-medlem har
definerte oppgaver.

Gruppene
Den sportslige aktiviteten er organisert gjennom undergrupper i klubben. Opprettelse og
nedlegging av grupper skal godkjennes av årsmøtet. Ved årsmøtet 2016 har klubben disse
godkjente gruppene, i alfabetisk rekkefølge:
 Badminton
 Cricket
 Fotball
 Håndball
 Innebandy
 Orientering
 Sjakk
 Tennis
 Trim
Gruppene organiserer vanligvis virksomheten gjennom lag og aktivitetsgrupper.
Gruppestyrene
Hver gruppe skal ha et gruppestyre som består av minst tre personer, inkludert én
gruppeleder. Gruppestyrene er ansvarlig overfor årsmøtet i klubben for drift av sine
respektive grupper, inkludert økonomistyring og drift av eventuelle anlegg.
Gruppestyrene velges på årlige møter i gruppene i forkant av klubbens årsmøte og
godkjennes på klubbens årsmøte.
Gruppene har delegert ansvar fra årsmøtet til å fastsette treningsavgifter og deltakeravgifter.
Inntektene disponeres av gruppene selv og skal brukes til å drive gruppens aktiviteter i
balanse.
Gruppestyret er ansvarlig for alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. I
idrettsfaglige saker som bare vedrører gruppen, handler gruppene selvstendig.
Gruppestyrene representerer klubben overfor særforbund og kretser i NIF og er ansvarlige
for at klubbens forpliktelser blir fulgt opp.
Prosjektansvarlige
Årsmøtet, hovedstyret og AU kan oppnevne ansvarlige personer for enkeltoppgaver i
klubbens, knyttet til prosjekter, drift av anlegg og andre oppgaver som må løses. Slike
tillitsvalgte og prosjektansvarlige kan trekkes inn i styremøter, AU-møter og andre
sammenhenger der man finner det hensiktsmessig.
Profilering
Årsmøtet har vedtatt et verdidokument for Haugerud IF, og dette dokumentet forplikter alle
grupper, ledere og medlemmer i klubben. Gruppene skal bidra til å bekjentgjøre og forankre
klubbens verdier i egen virksomhet og blant egne ledere og utøvere.
Alle gruppene skal bidra til å gjøre hele klubben kjent og respektert; gjennom den sportslige
aktiviteten, PR-virksomhet, profilering med klær og utstyr osv. Klubben har én felles
utstyrsleverandør for å sikre god profilering, og gruppene skal i størst mulig grad kjøpe inn
utstyr via denne ordningen. Unntak kan gjøres når spesielle forhold taler for det.

Økonomistyring
Gruppene disponerer sine respektive bankkontoer hos klubbens bank. To personer i
gruppestyret disponerer kontoen, og utbetalinger skal godkjennes av begge. G ruppene kan
ikke påta seg økonomiske forpliktelser utover det som kan dekkes inn gjennom gruppenes
egen drift, selv om det er klubben og hovedstyret som hefter for alle forpliktelser. Større
investeringer eller økonomiske forpliktelser må godkjennes av hovedstyret i forkant.
Klubbens regnskapsfører skal føre regnskapene for alle grupper og prosjekter. Gruppene skal
rapportere tre ganger i året til hovedstyret, i den grad gruppenes omfang tilsier det. Alle
delregnskapene blir til slutt slått sammen til ett «konsernregnskap» for all aktivitet i hele
Haugerud IF.

