
Klubbens styrearbeid i praksis 



Leder 

Politiattest Utøver 
Honorar 

Regnskap 
Dugnad 

HJÆLP! 



Hva skal vi gå igjennom? 
Ansvar 
Lover og regler 
Årsmøte 
Styrets lovpålagte oppgaver 
Idrettens organisering 
 
Ressurser 
Effektivt styrearbeid 
Ledelse 
Rolle og ansvarsoppgaver 
Idrettslaget - en samfunnsaktør 
Arbeidsgiveransvar 
 
Strategioppgaver 
Planer og utvikling 



 

Hva er ”Frivillighet” 
egentlig? 
Fra fri, villig og het 
til villig og het?! 

Ja! 



 Klubben er: 
 
Selveiende – egen juridisk enhet 

 Frittstående – ivareta klubbens frie stilling 
 Medlemsbasert – kun personlige medlemmer 
 Demokratisk – flertallet bestemmer 
 Underlagt NIFs lov 

Prinsipp for norsk idrett  



Idrettens rammebetingelser 

Aktivitet 

Økonomi 
-Stat/fylke 
-Kommune 

-Dugnad 
-Sponsorer 

Anlegg 
–Kommune 
–Egenbygd 
–Stat/fylke 

Frivillige 
-Styret 

-Trenere 
-Andre frivillige 

NIFS lov § 1-2 

Stortingsmeldinger 
NIFs egne planer 

IK/SK/SF sine planer 

Lover og regler 
Effektivt styrearbeid 

Rolle og ansvarsoppgaver 
Strategisk planlegging 

Regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser 

Tilskudd 
Refusjonsordninger 

Søknad 

Spillemidler 
Driftstilskudd 



Ansvarsoppgavene 
Målet med denne modulen er å svare på følgende spørsmål: 
Hvilke lover og regler må vi forholde oss til? 

– idrettens organisering 
– oversikt over regler og bestemmelser som gjelder 
– gjennomgang av aktuelle paragrafer 
– idrettens særregler 
– særlig om styrets ansvar og oppgaver 
– årsmøte 
– forholdet til idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte og ansatte 



•NIFs lov 
•NIFs lovnorm for idrettslag (LN) 
•NIFs forskrifter (bindende regler) 
•NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser  
(bindende regler for små org.ledd)  
•Idrettens barnerettigheter (veiledende) og 
Bestemmelser om barneidrett (bindende) 
•Retningslinjer (veiledende) 

•F.eks. Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell trakassering. 

•Forholdet til alminnelig lovgivning 

Hvilke lover og regler må vi forholde oss til? 



Norsk idretts organisasjonskart 

Norges idrettsforbund 
og olympiske og 

paralympiske komite 
(NIF) 

Fellesorgan for alle 
idretter i hele Norge 

Idrettskrets 
Fellesorgan for alle 

idrettslag i en region 

Idrettsråd 
Fellesorgan for alle 

idrettslag i kommunen 

Særforbund 
Fellesorgan for en spesifikk 

idrett nasjonalt 

Særkrets 
Fylkes/regionsledd for den 

spesifikke idretten 

             IL  

Lag Gren(er) 



Idrettslagets oganisasjon 

Øverste myndighet i klubben 
Lovnorm for il §13 og 15. 
Øverste myndighet mellom 

årsmøtene. Lovnorm for il § 18 

Årsmøte 

Styret 

Gruppestyrer 

Utvalg Begrenset myndighet 
Representerer idrettslaget 

utad etter styrets 
godkjennelse. Lovnorm 

for il §19 



•Idrettslagets høyeste myndighet 
•Årlig  
•Innkalling 

Årsmøtet  



§ 15 Årsmøtets oppgaver 
 Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta idrettslagets budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 
    a) Leder og nestleder 
    b) …...styremedlem   og….. varamedlem 
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
    d) 2 revisorer  



§ 15 Årsmøtets oppgaver forts. 

10. Foreta følgende valg forts: 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 
 
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
 (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret 

velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig 
valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 

NB! Idrettsråd 



Hvem kan velges? 

NIFs lov §2-5 
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 

år, vært medlem av laget i minst én måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt, jf. §2-21.  

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på 
idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette 
gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap 
i laget.  

http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html


Valgkomite –eneste lovpålagte komite 

Valgkomiteens sammensetning  
Er det viktig da? 
• JA, ikke nok med ”et navn på blokka” 

 

Valgkomiteen bør bestå av:  

• Tidligere ledere 

• Personer med god kjennskap til idrettslaget 

• Personer med god kjennskap til en idrett 

• Andre personer som er interessert i idrettslagsarbeid 



Valgkomite 

 

•Alle som blir foreslått til styret, utvalg eller 
komiteer skal være motivert og si ja fordi de 
har lyst til å gjøre en jobb.  

 
•Alle skal føle seg nyttig, viktige og verdifull! 



Idrettslagets styre 
Lovnorm for idrettslag §18 
(1) Idrettslaget forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 

mellom årsmøtene. 
(2) Styret skal: 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og 

vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet 
organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 
økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad.   
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  

mailto:(null)


Styret må bl.a. påse at: 

- Det utarbeides budsjett i tråd med gjeldende 
bestemmelser og vedtak på årsmøtet 

 
- Regnskapet blir bokført i tråd med gjeldende 

bestemmelser 
 

- Det er god regnskapsrapportering internt 
 

- Idrettslaget har tilstrekkelig kompetanse på 
økonomiområdet 

 
- Idrettslaget har gode økonomiske rutiner 

herunder et avklart fullmaktsforhold  



Andre viktige §§ 
NIFs lov 
§2-4 Kjønnsfordeling 
§ 2-8 Inhabilitet 
§2-11 Regnskap, revisjon og kontrollkomitè 
§2-15 Høyeste myndighet -årsmøte 
§10-5 Registrering av enkeltmedlemmer i 

idrettens eget medlemsregister 

http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html


Hvilke muligheter har vi for sanksjoner? 

NIFs lov kapittel 11 gir mulighet for 
disiplinærforføyninger og sanksjoner overfor 

både medlemmer og ikke medlemmer av 
idrettslaget. 



Kapittel 11 forts. 

§11-3 
2) Dersom deltaker i støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk 

personell) ikke er medlem av idrettslag tilsluttet NIF, plikter 
organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at 
vedkommende vil akseptere bestemmelsene i dette kapittel som 
gjeldende for seg.  

 
(3) Organisasjonsledd i NIF kan ikke ha egne straffebestemmelser. I 

særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne at særforbund foretar 
suppleringer til straffebestemmelsene for bruk innen angjeldende 
særforbund. Ved tolkningstvil skal NIFs straffebestemmelser gjelde.  



Hvilke regnskapsregler gjelder? 
Størrelse på omsetning 

Over 5 millioner pr 
regnskapsår 

Skal bruke ordinær 
regnskapslov 

Må ha engasjert revisor 
  (registrert eller 
statsautorisert revisor) 

Må ha kontrollkomité 

Under 5 millioner pr 
regnskapsår 

Idrettens regnskaps- og 
revisjons-bestemmelser 

Må ha valgt revisor  
(to revisorer valgt av 
årsmøtet) 

Aktuelle lovhenvisninger; 
NIFs lov §2-11 



Regnskaps- og revisjonsbestemmelser 

§1-1. Virkeområde og formål  
Alle små organisasjonsledd er regnskaps- og  
revisjonspliktige etter disse bestemmelsene. 
 
Med små organisasjonsledd menes særkretser, 
idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag som 
har en årlig omsetning på mindre enn fem 
millioner kroner, jfr. NIFs lov §2-11.  

http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html
http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html


Økonomistyring - roller og 
ansvarsfordeling i et idrettslag 

Styrets ansvar: 
- tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen 
- forsvarlig økonomistyring  

Styret/Daglig ledelse skal stå for den daglige 
oppfølging av økonomien 
Regnskapsfører har ansvar for den daglige bokføring 
og regnskapsføring 
Revisor skal vurdere årsregnskapet og intern kontroll 
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettslagets 
økonomi 

Aktuelle lovhenvisninger; 
LNI §18 

RRB §4-2 
NIFs lov §2-12 



Andre krav ihht.  
R&R bestemmelsene 

• Årlig omsetning – brutto samlede inntekter 
• Regnskapsrapportering – pliktig 
• Bokføringsprinsipper – grunnleggende 
• Bankkonti – underslagsforsikring.  
• Årsregnskap – konsernregnskap 
• Revisjonsplikt – to valgte revisorer 

http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/okonomi/Sider/default.aspx


Særregler – også for norsk idrett 

• Utbetaling av lønn inntil kr 6 000 pr.person 
• Ikke  arbeidsgiveravgift på utbetaling av lønn 

pr.person inntil kr 45 000 eller for hele idrettslaget 
totalt kr 450 000 

• Ikke oppgavepliktig kilometergodtgjørelse eller 
annen utgiftsgodtgjørelse inntil kr 10 000 pr.person 

• Fakturering av tjenester eller varer for mer enn kr. 
140.000 

 
 kilde: Skattetaten ”Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner”  

http://www.skatteetaten.no/Brosjyrer-og-boker/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/
http://www.skatteetaten.no/Brosjyrer-og-boker/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/


Forsikringer 

• Aktivitet 
• Lisens 
• Underslag 
• Styreansvarsforsikring 
• Arrangement 
• Ulykke 
• Løsøre 
• Brann 

Klubbforsikring 

http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/Klubbforsikring.aspx


Idrettsregistrering og støtteordninger 

Idrettsregistreringen – danner grunnlaget for ulike 
støtteordninger som 

• LAM – lokale aktivitetsmidler 
• Spillemidler til anlegg 
• Spillemidler til utstyr 
• Kommunale midler 

Andre ordninger 
• Momskompensasjon 
• Grasrotandelen 
• Særforbundets støtteordninger 
• Lokale offentlige ordninger 
• Lokale private ordninger (Lokal bank osv.) 
• Nasjonale fond og legater 



Hva er HMS? 

Arbeidsmiljøloven §3-1 
Helse 

• Helsen til ansatte og de som er berørt av vår virksomhet 

Miljø  
• Omfatter et vidt begrep og gjelder både selve 

arbeidsmiljøet, samt det fysiske miljøet; internt og 
eksternt 

Sikkerhet 
• Skal ivaretas for alle brukere i idrettslaget 

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-003.html


• Gjelder Arbeidsmiljøloven for oss? 
• Har vi ansatte eller andre vi har ansvar for? 
• Har vi lokaler/ drifter vi anlegg? 
• Har vi maskiner eller utstyr? 
• Har vi arrangementer? 
• Har vi frivillige og dugnader? 
• Har vi kiosk og servering? 

Vurdering:  
Trenger vi rutiner for HMS? 



Politiattest 

• Rutiner for politiattest 
• Ansvarlig for politiattest 
• Hvem omfattes av ordningen 
• Den styreoppnevnte sitt ansvar 
• Lagring av opplysninger 
• Varighet 

mailto:(null)


Har dere… 
 Gjennomført lovlig årsmøte? 
 Fulgt opp vedtakene fra årsmøte? 
 Sikret at alle tillitsvalgte er medlem av klubben? 
 Oppdaterte lover ihht. Lovnorm? 
 Tilstrekkelig kompetanse om idrettens lover? 
 Tilfredsstillende budsjett? 
 Tilfredsstillende regnskapsrutiner? 
 Kontroll med penger på konto (ikke penger på 

private konti)? 
 Underslagforsikring? 
 Gode rutiner for politiattest? 



Ressursoppgaven 

Har klubben definert sine ressursbehov i forhold 
til vedtakene fra årsmøte? 



Ressursoppgaven 
Målet med denne modulen er å få svar på følgende spørsmål: 
• Hvilke oppgaver skal løses i klubben, og av hvem? 

– Gjennomgang av organisasjonshjulet og behov for ressurser 
– strukturen på organisasjonsplan (komite, prosjekt, utvalg) 
– Funksjonsbeskrivelser 
– Effektivt styrearbeid 

• Delegering 
• Planlegging 

• Hvordan ivaretar vi den enkelte? 
 - foreldre, ungdom, tillitsvalgte 



Idrettens rammebetingelser 

Aktivitet 

Økonomi 
-Stat/fylke 
-Kommune 

-Dugnad 
-Sponsorer 

Anlegg 
–Kommune 
–Egenbygd 
–Stat/fylke 

Frivillige 
-Styret 

-Trenere 
-Andre frivillige 

NIFS lov § 1-2 



Krav til styring og ledelse 

Klubben skal: 
– ivareta medlemmenes interesser 
– være en demokratisk og frivillig organisasjon 
 
Videre bør klubben: 
– bygge omdømme i forhold til det offentlige, og 

omgivelsene for øvrig 
 
  



Leders oppgave… 

§18 Lovnorm 
• Idrettslaget ledes og forpliktes av styret…… 

 
• Styret skal holde møte når lederen 
 bestemmer….  
    eller når et flertall av styremedlemmene 

forlanger det 



Styrets ansvar 

Hvilke ressurser må til for å kunne ivareta nevnte 
arbeidsoppgaver: 

• Forsvarlig organisering av driften 
• Retningslinjer, planer og budsjett 
• Kontroll på økonomien 
• Styret som arbeidsgiver 
• Fatte nødvendige vedtak 



Hvilke andre oppgaver skal løses dette 
året? 

Trenger vi anleggskomite 
Trenger vi økonomiutvalg 

Trenger vi sportsutvalg 
 
 
 

Hvilken kompetanse har vi i klubben? 
Hva trenger vi å hente inn? 



Rolle- og ansvarsdeling 

• Organisasjonskart 
• Funksjonsbeskrivelser 
• Mandater 

KLUBBHÅNDBOK 

Avhengig av mål  
og oppgaver 



EFFEKTIVT STYREARBEID 
Styremøter  

• Frekvens 

• Agenda 

Møteledelse 

• Saksliste 

• Diskusjon 

• Vedtak 

Protokoll 

Årshjul 

Delegering av oppgaver 



Hvordan ivaretar vi våre medlemmer og 
tillitsvalgte? 



Hvordan bruker klubben  
ungdom som ressurs? 

Undersøkelser viser at det er viktig: 
• Å fokusere på dyktige ledere over tid, er det viktigste 

bidraget til å skape utvikling i idrettsforeningene  
• Å rekruttere og kvalifisere ungdom til lederoppgaver 

bør intensiveres 
• Å styrke ungdoms deltakelse i idrettens demokratiske 

prosesser, sikrer rekruttering og utvikling av 
fremtidens ledere 

 
MMI 2000 



Kurset er ment å gi ungdom innblikk i 
klubbhverdagen, og motivere de til å engasjere 
seg i egen klubb. Enten som utøver, trener eller 

tillitsvalgt. 

”Lederkurs for ungdom” 



Hvordan rekrutterer klubben  
foreldrene? 

 
 

 
Hva kan vi tilby: 
• Kultur 
• Sosial arena 
• Inkludering Miljøbygging 

Tilhørighet 
Involvering 



Klubben som samfunnsaktør 

• Hvordan bidrar vår klubb i lokalsamfunnet? 
• Hvordan bygger vi klubbens omdømme? 
• Hvilke grupper skal vi aktivisere: 

– Rekruttere og holde barn og unge i aktivitet 
– Funksjonshemmede 
– Helse/mosjon 
– Sosial profil 



Hvordan ivareta de tillitsvalgte? 

• Tilby kompetanse 
• Delegere ansvar for egne  
 oppgaver 
• Sosialt samvær 
• Klubbtilhørighet –  
 klær eller andre effekter 

Nå Vekst 

Forberedelser 

Tid 

Forpliktelser 

Nye  
nettverk 

    Sosialt 

Stadig nye  
opplevelser 

Lærerrikt 



Isfjellet   



Kulturbygging 
Med fokus på:  
Fellesskap – gruppe med felles interesser 
Sosial kapital – nettverk og tillitt 
Delegering – flere føler ansvar 
Omdømme – for å skape velvilje i 

lokalsamfunnet bør klubben jobbe med å finne 
et felles ståsted gjennom bl.a. verdier, visjon, 
virksomhetside  

 

  



Hvordan står det til med… 



Har dere… 
 Har klubben en god organisasjonsplan som 

ivaretar klubbarbeidet? 
 Prioritert oppgaver ift. organisasjonshjulet? 
 Oversikt over ressursbehovene ift. definerte 

oppgaver? 
 En plan for hvordan dere kan sikre nok frivillige 

til klubben? 
 Utarbeidet funksjonsbeskrivelser? 
 En demokratisk arbeidsmåte i styre? 
 Plan for kompetansearbeid  
 og utdanning? 



Har dere… 

 En godt definert virksomhetsplan? 
 Definerte verdier, visjon og virksomhetside? 
 Felles forståelse av hva dere vil oppnå i 

klubben? 



Strategioppgaven 



Strategioppgaven 

Målet med denne modulen er å svare på følgende 
spørsmål: 

• 1. Hvordan jobbe for å utarbeide en god strategi?  
–Virksomhetsidé, visjon, verdigrunnlag – organisasjonsrakett 

 

• 2. Hva er kravene til en organisasjonsplan? 
- Organisasjonskart/klubbhåndbok 

 

• 3 Hva må til for å oppnå det dere vil?   



Hvordan er deres klubb når 
den er som best? 



Idrettens rammebetingelser 

Aktivitet 
Økonomi 
-Stat/fylke 
-Kommune 

-Dugnad 

Anlegg 
–Kommune 
–Egenbygd 
–Stat/fylke 

Frivillige 
-Styret 

-Trenere 
-Andre frivillige 

NIFS lov § 1-2 

Stortingsmeldinger 
NIFs egne planer 

IK/SF/SK sine planer 







Hvordan utvikle seg for å komme fra 
nå-situasjon til mål?  



GAP- analyse 

Se fremover   - fokus på hvor vi vil 
Ståsted   - vurder hvor vi er nå 
Strategier   - finn veien fra dagens ståsted til målene 
Se tilbake   - bruk erfaringer fra tidligere som hjelp 

Ønsket situasjon 
Hvor vil klubben i fremtiden? 
Hva ønsker klubben å oppnå? 

Klubbens nå - situasjon: 
Hva fungerer bra? 

Hva fungerer mindre bra? 



Virksomhetsplan 

En gjennomtenkt måte for å finne svaret 
på hvorfor.  

Men også hvordan, hvor, hva og hvem…  



Hvorfor virksomhetsplan? 



 
 

Hvilket planstadie er klubben på? 
1) Det planløse stadiet 
 - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 
2)  Budsjetteringsstadiet 
 - Tilfeldige planer på ting som skal skje. 
 - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 
3)  Handlingsplanstadiet 
 - Plan først, så penger.  
 - Pengene fordeles i forhold til planlagte tiltak og enkelte mål. 
4)  Årsplanstadiet 
 - Klubben setter mål og gjør prioriteringer for året.  
 - Penger fordeles i forhold til mål og planlagte tiltak. 
5)  Stadiet for strategisk planlegging 
 - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier.  
 - Penger fordeles i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i 

årlige handlingsplaner med kontinuitet mot hovedmålene. 



Hvordan kommunisere for å nå mål?   

– Åpen og inkluderende idrett   
– Forhold til medlemmer, foreldre,    

samarbeidspartnere - åpenhet rundt styrearbeid 
– Bruk av sosiale medier – facebook, twitter, 

hjemmeside 



Lover 

Tillitsvalgte 

Leder 

Norges Idrettsforbund og paralympiske og 
olympiske komitè 

Idrettslag 

Idrettsråd 
Handlingsplan 

Klubbutvikling 

Politiattest 

Kommune 

Anlegg 

Utøver 

Honorar 

Ansatt vs tillitsvalgt Idrettskrets 

Særforbund 

Idretter 

Regnskap 

Dugnad 

Sponsor 
Årshjul 

Økonomi 

Verdigrunnlag 

Visjon Årsmøte 
Valgkomite 

Virksomhetside 

Idrettsting 

Grasrotandel 

Idrettsregistreringen 
Funksjonshemmede 

Barneidrettsbestemmelser 

HURRA!!! 



Utviklingsmodell 

 
Utviklingsprosesser 

 
Verktøykassa 

 
Kurs 

 
Klubbesøk 

 
Startmøte 

 
Oppfølging 



Hvor kan jeg få mer kunnskap: 
Idrettskretsene arrangerer følgende kurs innenfor 
økonomistyring og regnskap: 

• Økonomistyring og regnskap for styre/daglig 
ledelse 

• Økonomistyring og regnskap for 
regnskapsfører/kasserer 

• Valgt revisor* 
• Kontrollkomite* 

•*Inngår som en del av de to førstnevnte kursene 



Bruk våre nettsider (www.idrett.no) – 
klubbguiden: 

http://www.idrett.no/


For klubber som tenker på å 
ansette eller har ansatte 

 De neste lysbildene er skjult og brukes når det 
er aktuelt i klubben! 



Skal klubben ansette personell? 

Styret må stille seg følgende spørsmål: 
- Hva har vi behov for? 
- Hvor stor stillingsprosent er det behov for? 
- Hva innebærer det å ansette? 
- Hvilke kvalifikasjoner skal kandidaten ha? 
- Hvilke forutsetninger må til før vi kan ansette? 



Har klubben ansatte eller ikke? 

Personer som har dette som hovedgeskjeft  
anses for å være ansatt. 
 
 Styret plikter å sette seg inn i lover og regler 



Hva skal den som ansettes gjøre? 
 
• Ønsker dere en daglig leder som skal være en strateg 

og bidrar til å utvikle klubben organisatorisk (sammen 
med styret)? 

• Ønsker dere en sekretær som skal bistå det daglige 
arbeidet? 

• Ønsker dere en ”aktivitetsleder” som skal bistå 
gruppene med å tilrettelegge aktivitet? 

• Ønsker dere en trener eller instruktør som skal lede 
klubbens aktivitet? 



Personalansvar 
 Hva innebærer det å ha et arbeidsgiveransvar: 

• Arbeidsavtale 
• Oppdatering av stillingsinstruks (ansvar og oppgaver) 
• Medarbeidersamtaler 
• Kommunikasjon og koordinering med styret 
• Kompetanse og utdanning 
• Oppfølging av ansatte 
• Pensjonsordning 
• Forsikring 
   



Ansette eller oppdrag mot faktura 

• Skal klubben ansette i administrativ stilling er hovedregelen  
 at det bør skrives en arbeidsavtale og utbetales lønn på 
  ordinær måte. 
• Om  det er snakk om ansatt eller næringsdrivende er 

beskrevet i hefte: 
 
http://www.skatteetaten.no/Upload/Brosjyrer%20og%20bok/Arbeidstaker_eller_naringsdrivende_BM.p

df 

http://www.skatteetaten.no/Upload/Brosjyrer%20og%20bok/Arbeidstaker_eller_naringsdrivende_BM.pdf
http://www.skatteetaten.no/Upload/Brosjyrer%20og%20bok/Arbeidstaker_eller_naringsdrivende_BM.pdf
http://www.skatteetaten.no/Upload/Brosjyrer%20og%20bok/Arbeidstaker_eller_naringsdrivende_BM.pdf


Momenter som taler for at det er et 
arbeidstakerforhold: 
 
• En arbeidstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke 
• bruke medhjelper for egen regning. 
• En arbeidstaker har plikt til å underordne seg arbeids- eller 

oppdragsgiverens 
• Administrative og faglige kontroll av arbeidet. 
• Arbeidstaker får betalt for å stille sin arbeidskraft til rådighet, arbeids 
• eller oppdragsgiveren dekker det meste av kostnadene. 
• Arbeids- eller oppdragsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, redskap, 

arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler. 
• Arbeids- eller oppdragsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet. 



Momenter som trekker i retning av 
selvstendig næringsvirksomhet,  
 Vil være at oppdragstakeren: 
• har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre 
• har eget kontor eller produksjonslokale 
•  holder egne materialer 
• har egne driftsmidler, som for eksempel maskiner og egne transportmidler 
• mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet 
• kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte 
• skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid 
• har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver 
• har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres. 
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