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Styrets innstilling til forslag om forenklet organisasjonsplan 

 
 

BAKGRUNN 

 

Det er fremlagt skisse til forenklet organisasjonsplan som et hjelpemiddel til valgkomiteen og 

styret.  Forslaget er fremlagt som forlag til årsmøtet.  

 

Forslagsstiller gir uttrykk for at det ikke bør brukes mye tid på. Styret kan imidlertid ikke se at 

forslaget er trukket – og det skal da formelt sett behandles.  

 

I hovedsak foreslås organisasjonen forenklet, for at organisasjonen skal bli enklere å forstå og 

at arbeidet til valgkomiteen kan reduseres. 

 

FORSLAGET 

 

Av vedlagt skisse fremgår det at:  

  

 Aktives representant utgår fra styret. 

 Oppmannsvervet utgår, arbeidet med egenandeler overføres regnskapsansvarlig. 

 Komite for hederstegn utgår, arbeid ivaretas på annen måte. 

 Arrangementskomiteen utgår, arbeid ivaretas på annen måte. 

 Dugnadskomiteen utgår, arbeid ivaretas på annen måte. 

 Forslag til å benevne ny funksjon «barn og ungdomsutvalg» i stede for «rekruttering 

og barneidrett» 

 Valgbare verv reduseres, arbeid med å finne personer til ulike utvalg og komiteer 

ivaretas av styret. 

 

Skissen er ikke ment å være fullstendig. Alle verv og komiteer er ikke tatt med da det i 

hovedsak er fokusert på verv som er foreslått som valgbare.  

 

STYRETS BETRAKTNING 

 

Styret setter pris på forslag som kan bidra til å utvikle laget. Forslaget inneholder 

betraktninger som styret kan ta med seg som innspill. Forenklinger i organisasjonen må 

tilpasses og vurderes over tid.  

 

Skissen legger til grunn at verv i fremtiden kan ta flere oppgaver enn i dag.  For å sikre drift 

av laget er vi i dag avhengig av at ulike oppgaver kan spres på flere. Før laget kan fjerne 

funksjoner - eller legger merarbeid inn i verv - må det sikres at oppgavene blir ivaretatt.  

 

Det vil være svært omfattende og tidkrevende å gjennomgå skisse til organisasjon og 

funksjonsbeskrivelser i detalj for konsekvensutredning. Det kommenteres noen punkter. 

  

 Aktives representant utgår 

Dette er hensyntatt i styrets forslag. Styret fremmer i tillegg forslag om at 

ettersøkningsleder utgår. Dette er ivaretatt i styrets forslag. 
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 Oppmannsvervet utgår, arbeidet med egenandeler overføres økonomiansvarlig/kasserer. 

Oppmannens arbeid med egenandeler og fakturaer er omfattende og manuelt. Arbeidet er i 

funksjonsbeskrivelsen lagt til økonomiansvarlig/kasserer som ikke er i stand til å ta dette. 

Forlaget vil koste laget ca. 50 000 pr år om det implementeres i dag om ikke oppgaven 

blir ivaretatt. Dagens manuelle rutiner fungerer bra. Styret vurderer det som en fordel å ha 

oppmann med i styret, se forslag til ny funksjonsbeskrivelse. 

 

 Valgbare verv reduseres, arbeid ivaretas på annen måte 

Laget får drahjelp av valgkomiteen til å besette verv som er beskrevet i lagets lover og 

vedtekter. Valgkomiteen må uansett skaffe seg en oversikt over hvilke medlemmer som 

kan bidra for laget, og kan innstille på disse i ulike roller. Dette er effektivt og avlaster 

styret samt ledere av komiteer og utvalg. Ordningen ble innført for år tilbake og fungerer 

bra for vårt lag.  

 

 Komite for hederstegn utgår, arbeid ivaretas på annen måte 

Hedersbevisninger er av historisk karakter for laget, og er en symbolsk kostnad som takk 

for god innsats. Styrets erfaring er at noen må ha ansvaret om det skal fungere. 

 

 Arrangementskomiteen utgår, arbeid ivaretas på annen måte 

Arrangementskomiteen ivaretar oppgaver ved arrangement og bidrar med inntekter til 

laget. Oppgaver som arrangementskomiteen har må fordeles på andre. Konsekvenser må 

vurderes nærmere før evt. endring. 

 

 Dugnadskomiteen utgår, arbeid ivaretas på annen måte 

Dugnadskomiteen ivaretar inntekter til laget på ca. 50 000 pr år. Konsekvenser må 

vurderes nærmere før evt. endring. 

 

 Materialforvalter, tillagt ansvar for tøy 

Arbeidsoppgavene til materialforvalter må reduseres for å gjøre det mulig å finne noen 

som kan ta dette vervet. Løps-tøy er fjernet fra materialforvalters ansvar i styrets forslag. 

Bestilling av løps-tøy vil bli effektivisert, men kan ikke uten videre tillegges 

materialforvalter. Konsekvenser må vurderes nærmere før evt. endring. 

 

 Forslag til å bruke navnet «barn og ungdomsutvalg» i stede for «rekrutteringsutvalg».  

Dette har styret vurdert og har landet på «rekruttering og barneidrett» i sin innstilling til 

årsmøtet. 

 

Om endringene i skissen ble innført i dag, vil det medføre merarbeid i ulike verv da det ikke 

er bortfall av oppgaver. Forslaget kan bidra til et inntektstap for laget grovt regnet mellom 

150 000 og 200 000 pr. år om organisasjonen innføres over natten. I tillegg ville det trolig blitt 

behov for et ekstraordinært årsmøte slik at de som har verv får tid til å vurdere om de vil 

fortsette i disse. 

 

Styret antar hovedhensikten med skissen er å fremlegge forslag om å opprette en ny funksjon 

«barn og ungdomsutvalg» i stede for «rekruttering og barneidrett» som i styrets forslag.  

 

STYRETS INNSTILLING 

 

Styrets innstiller på at forslaget behandles som innspill til nytt sammensatt styre i arbeid 

med utvikling av laget.  


