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Roller Ansvar 

Anlegg og 
utstyrs-
ansvarlig 

Anlegg- og utstyrsansvarlig har hovedansvaret for at klubbens arbeid 
med anlegg, klubbhus, utstyr og materiell utføres i henhold til klubbens 
planer, rutiner og budsjett. 

 Medlem i Eik Tønsberg IF sitt styre og delta på deres styremøter. 

 

Følge opp anlegget og utstyret i samarbeid med banemester, banemannskap, 
klubbhuskoordinator, materialforvaltere. Bidra til å lage vedlikeholds- og 
utviklingsplaner med budsjett og gjennomføring av nødvendig vedlikehold og 
utvikling. 

 
Sørger for at Eik Tønsberg IF sin hjemmeside oppdateres og brukes aktivt for 
å informere om anlegget. 

 
Arrangere teammøter og sørge for at teamet fungerer etter hensikten med å 
sørge for at anlegget og utstyret til Eik IF Tønsberg vedlikeholdes og utvikles i 
tråd med organisasjonen totalt sett og enheters behov. 

 
Følge opp arbeidet til de ulike deltakerne i temaet, og sørge for at de har et 
klart forhold til hva som er deres oppgaver i henhold til instrukser. 

 
Sørge for å trekke inn lagledelse og støttespillere fra de ulike lag og enheter i 
arbeid med vedlikehold og utvikling i henhold til behov og avtalte planer. 

 
Utarbeide, oppdatere og følge opp vedlikeholds- og utviklingsplaner med 
budsjett. 

 
Vurdere bruk av anlegget sammen med sportslig leder, baneadministrator og 
anleggskoordinator 

 
Følger opp de ansvarlige for arbeidsoppgaver slik at arbeidet utføres 
hensiktsmessig. 

 Bidra til at det tilrettelegges for utleie og renhold av klubbhuset. 

 
Sørge for at alle lag og enheter har tilgang til tilstrekkelig og nødvendig utstyr 
for å gjennomføre sine aktiviteter. 

 
Sørge for at det holdes kontroll og orden på utstyret og følge opp budsjettet 
som er satt av til dette. 

 Nedsette utvalg for enkelt oppgaver etter behov. 

 
Delta på og arrangere møter om vedlikehold- og utvikling av anlegg og utstyr 
for å sørge for arbeidsfordeling, informasjons- og erfaringsutveksling, samt 
forankring. 

 
Delta på klubbens årsmøter, og bidra til å lage årsrapport for klubben med 
vekt på klubbens anlegg- og utstyrsforvaltning. 

 


