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Styrets innstilling til endring i organiseringsmodell 

 
 

 

BAKGRUNN 

 

På årsmøtet 2016 ble styret tildelt oppgave med å revidere lagets lover ref. ny NIF mal som 

omfatter lover, organisering, funksjoner, osv. Styret ser behov for noen mindre endringer. 

 

Det blir nedlagt et enormt arbeid for barn- og ungdom. Det er styrets oppgave å vurdere 

endringer, før belastninger i verv blir for store. Det er også styrets oppgave å fordele arbeid på 

ulike komiteer og utvalg slik at arbeidsbelastningen ikke er større enn at det er mulig for 

medlemmer å overta verv - og valgkomiteen kan finne kandidater.  

 

Orientering er en erfaringsidrett. Ved overgang til ungdomsklasser blir det lengre og 

vanskeligere løyper. Det er behov for å integrere ungdomsklasser i treningstilbud for aktive i 

større grad, og videreutvikle tilbudet for å forebygge frafall.  

 

Det er mange barn som deltar på trening og det må tas høyde for at mange av disse etter hvert 

vil gå over til ungdomsklasser. Det er behov for å styrke «Trening og utvikling» med flere 

medlemmer slik at det kan videreutvikles et aktivt miljø for både ungdommer og voksne.  

 

De aktive har siden 1984 vært representert gjennom at aktive selv har hatt styreverv. Det er 

lite som tilsier at det vil endre seg. Det er ikke krav til at laget må ha ettersøkningsleder og 

behovet for dette har endret seg. Det har over år vært vanskelig å få noen til å overta verv som 

materialforvalter og det er behov for å redusere omfanget av vervet. 

 

 

STYRETS BETRAKTNING 

 

Ledere av de enkelte utvalg organiserer og tilrettelegger arbeid i egne utvalg etter årsmøtet – 

der tilgrensede utvalgene samarbeider om å finne de beste løsninger. De som velges som nye 

ledere gis normalt mulighet til å påvirke dette arbeidet for å sikre fleksibilitet og 

mulighetsrom.  

 

 «Trening og utvikling» har ansvar for å tilrettelegge treningstilbud på konkurransenivå, og 

integrere aktive ungdomsklasser i andre tilbud for aktive. Tilrettelegging og treningstilbud for 

en eller flere aktive ungdomsgrupper omfattes av dette. For å få til dette må utvalgets 

medlemmer økes. 

 

«Rekruttering og barneidrett» og «Trening og utvikling» bør samarbeide om planer slik at 

barn/ungdom blir ivaretatt på god måte. De to funksjonene bør igangsette arbeid med planer 

og treningstilbud så raskt som mulig etter årsmøtet. 
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FORSLAG 

 

Styrets endringsforslag: 

 

 Opprette ny funksjon «Rekruttering og barneidrett», leder inngår i styret. 

 Fjerne funksjonen «Aktives representant» i styret. 

 Forsterke antall medlemmer i utvalget for «Trening og utvikling». 

 Redusere oppgaver for materialforvalter.  

 

Andre verv, utvalg og komiteer videreføres som beskrevet med unntak av ettersøkningsleder  

 

 

STYRETS INNSTILLING 

 

 

Styret innstiller på at ansvar for treningstilbud deles på de to utvalgene «rekruttering og 

barneidrett» og «trening og utvikling» - og at styrets forslag til vedlagte 

organisasjonsmodell vedtas. Se vedlegg. 

 

 

Alternativ innstilling – som i dag:  

 

Dersom årsmøtet ønsker at alle treningstilbud skal samles under en funksjon som i dag - 

innstiller styret på at «Rekruttering og barneidrett», med leder og medlemmer som 

velges til utvalget, legges inn under «trening og utvikling» som et eget utvalg - på samme 

måte som i dag - og at øvrige endringer vedtas.   
 

 

 

 

 

 

 


