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A) Visjon og kjerneverdier 
Visjon: Skape prestasjoner og adferd vi og samfunnet er stolte av! 

 
Verdier: 

● Glede 
● Respekt 
● Ansvar 
● Nærhet 

 
Gran IL har et eget Strategidokument 2013-2018 som bl.a skal bidra til at alle grupper drives 
mest mulig ensartet. Dette strategidokumentet er revidert i 2015. 

 

B) Organisering 
Gran Idrettslag er et fleridrettslag som ledes av et Hovedstyre. Det er grupper for Fotball, 
Ski, Turn, Idrettsskole, Badminton, Klatring, Svømming, Volleyball og Tennis med egne 
gruppestyrer. I tillegg er det et eget husstyre for Klubbhuset og for Sagvollstallen som 
leies fra Gran Almenning. Hovedstyret består av 6 medlemmer, samt at lederne fra 
undergruppene er en del av et utvidet Hovedstyre. 
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Hovedstyret er Gran ILs høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Gran IL eier Gran Idrettspark AS som har bygd Gran Idrettspark. Gran Idrettspark AS leier 
ut parken til Gran IL og skal drive med et økonomisk resultat som går i null. 

 
Gran IL har ansatt daglig leder som får sin arbeidsinstruks av Hovedstyret. Det er en egen 
arbeidsgivergruppe som skal gjennomføre medarbeidersamtale.. Det blir også engasjert 
øvrig arbeidskraft for å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid. 

  

Gran IL eier sammen med 6 andre idrettslag Lygna Skisenter og Øståsen Skiløyper 
 

C) Hovedstyrets oppgaver 

  Hovedstyret skal arbeide etter lagets lov, jfr. § 18. I tillegg har Hovedstyret ansvar for: 
 

1. Utarbeide rullerende langtidsplan (drift- og anleggsplan), herunder langtidsbudsjett 
på tvers av gruppene. 
 

2. Hovedstyret er ansvarlig for gruppenes økonomi, og at driften i de ulike grupper skjer 
i tråd med godkjent budsjett. 
 

3. Hovedstyret har ansvar for å koordinere alle inntektsgivende tiltak i laget gjennom en 
årlig aktivitetsplan. 
 

4. Idrettsparken og klubbhuset er hovedstyrets ansvar på vegne av Gran Idrettspark AS. 
 

5. Hovedstyret har ansvar for valg av årets idrettsutøver samt å utnevne 
æresmedlemmer. 
 

6. Regnskap avsluttes pr. 31.12. og leveres revisor senest 14 dager før årsmøtet. 
 

D) Gruppestyrenes oppgaver 
 

1. Gruppestyrene skal bestå av leder med tillegg av minst 2 styremedlemmer. 
Leder velges for 1 år, styremedlemmene velges for 2 år. 
 

2. Leder er medlem av utvidet Hovedstyre. Ved forfall plikter et annet medlem av 
gruppestyret å møte (leder har ansvaret for at dette skjer ). 
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3. Hovedlaget hefter for de enkelte gruppers økonomiske forpliktelser. Gruppene kan 
ikke inngå avtaler eller representere Gran IL utad uten Hovedstyrets godkjennelse. 
 

4. Gruppene er økonomisk selvstendige innenfor de rammer Hovedstyret har satt og de 
må jobbe innenfor budsjett/regnskap som er godkjent av årsmøtet. 
 

5. Regnskapet skal føres etter retningslinjer vedtatt av Hovedstyret. Alle bilag i 
regnskapet skal dateres, attesteres av leder og anvises av kasserer. Av bilagene skal 
det fremgå hva disposisjonen gjelder. 
 

6. Alle økonomiske disposisjoner skal skje i forhold til godkjent budsjett. Avvik i 
forhold til budsjettet skal forelegges Hovedstyret til godkjenning. Investeringer over 
kr. 10.000,- skal godkjennes av Hovedstyret. 
 

7. Gruppestyrene kan ikke ansette personer uten hovedstyrets godkjennelse. 
 

8. Gruppestyrene ved leder er ansvarlige for at alle som deltar på aktiviteter i de ulike 
gruppene har betalt kontingent til hovedlaget. Gruppene kan pålegge sine medlemmer 
tilleggskontingenter/treningsavgifter. 
 

9. Gruppene skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. De skal 
fremme forslag om større stevner og arrangementer for Hovedstyret og de skal stå for 
det tekniske arrangementet. I idretts tekniske saker som kun vedrører gruppene, 
handler gruppene selvstendig. 
 

10. Gruppestyret legger frem for årsmøtet idrettslig melding om gruppens virksomhet, 
deltagelse og plassering i stevner. 
 

11. Gruppestyret oppnevner ett redaksjonsmedlem som skal bidra til Gran ILs 
hjemmeside. 
 

12. Gruppestyret er ansvarlige for å ha en plan for rekruttering og utdanning av 
instruktører/trenere og ledere 
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Valg 
 

1. Hovedstyret velges i henhold til § 15 pkt. 11 a og b i Lov for Gran IL, og består 
av Leder, Nestleder, 4 Styremedlemmer og Varamedlem. Leder velges for ett år, 
de øvrige for to år. 
 

2. Fotballgruppas styre består av Leder og minst 4 Styremedlemmer. Leder velges 
separat for ett år, de øvrige velges samlet for to år. Fotballstyret konstituerer seg selv. 
 

3. Skigruppas styre består av Leder og minst 4 Styremedlemmer. Leder velges separat 
for ett år, de øvrige velges samlet for to år. Skistyret konstituerer seg selv. 
 

4. Turngruppas styre består av Leder og minst 4 Styremedlemmer. Leder velges separat 
for ett år, de øvrige velges samlet for to år. Turnstyret konstituerer seg selv. 
 

5. Idrettsskolens styre består av Leder og minst 2 Styremedlemmer. Leder velges separat 
for ett år, de øvrige velges samlet for to år. Idrettsskolestyret konstituerer seg selv. 
 

6. Badmintongruppas styre består av Leder og minst 2 Styremedlemmer. Leder velges 
separat for ett år, de øvrige velges samlet for to år. Badmintonstyret konstituerer seg 
selv. 
 

7. Klatregruppas styre består av Leder og minst 2 Styremedlemmer. Leder velges separat 
for ett år, de øvrige velges samlet for to år. Klatrestyret konstituerer seg selv. 

 
8. Svømmegruppas styre består av Leder og minst 2 Styremedlemme. Leder velges 

separat for ett år, de øvrige velges samlet for to år. Svømmestyret konstituerer seg 
selv. 
 

9. Tennisgruppas styre består av Leder og minst 2 Styremedlemmer. Leder velges 
separat for ett år, de øvrige velges samlet for to år. Tennisstyret konstituerer seg selv.  
 

10. Volleyballgruppas styre består av Leder og minst 2 Styremedlemmer. Leder velges 
separat for ett år, de øvrige velges samlet for to år. Volleyballstyret konstituerer seg 
selv. 
 

11. Klubbhusets husstyre består av minst 3 Styremedlemmer som utnevnes for to år. 
Klubbhusets husstyre konstituerer seg selv. 
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12. Sagvoldstallens husstyre består av minst 4 Styremedlemmer som utnevnes for to år. 
Sagvoldstallens husstyre konstituerer seg selv. 
 

13. Kontrollkomiteen består av 2 medlemmer som velges i henhold til § 15 pkt. 11 d i 
Lov for Gran IL. 
 

14. Valgkomite velges i henhold til § 15 pkt. 11 f i Lov for Gran IL, og består av leder og 
2 medlemmer. Valgperioden er tre år hvor en første år er medlem, andre år nestleder 
og tredje år leder for valgkomiteen. 

 
Vedlegg : Organisasjonskart 
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