
 
 

Utarbeidet av Olav Bolseth  

Dato 04.06.17 Behandlet  

Roller Ansvar 

Arrangements 
og dugnads-
ansvarlig 

Arrangements- og dugnadsansvarlig har hovedansvaret for at klubbens 
arbeid med arrangementer og dugnader utføres i henhold til klubbens 
planer, rutiner og budsjett. 

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

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

 
Arrangere møter i gruppa og sørge for at de ulike aktivitetene Eik IF Tønsberg 
har gjennomføres hensiktsmessig også med tanke på hvilke deler av 
organisasjonen som skal og bør inkluderes i arbeidet. 

 

Følge opp arbeidet til de ulike deltakerne i gruppa; dugnadsansvarlig, 
kioskansvarlig, webansvarlig og påmeldingsansvarlig; og sørge for at de har 
et klart forhold til hva som er deres oppgaver i henhold til instrukser samt 
opplæring og tilgang til nødvendige systemer og utstyr for å utføre sine 
arbeider. 

 
Sørge for å trekke inn lagledelse og støttespillere fra de ulike lag og enheter i 
arbeid med arrangementer og dugnader i henhold til avtalt årshjul og avtalt 
roller og ansvar. 

 
Utarbeide og oppdatere årshjul med tidspunkter, typer oppgaver, roller og 
ansvar. 

 
Holde oversikt over hvilke dugnader de ulike årganger, lag og enheter utfører 
som bidrag til egen aktivitet slik at det ikke igangsettes dugnader som 
konkurrerer med hverandre eller kommer i konflikt med klubbens verdier. 

 
Følger opp de ulike ansvarlige for arrangementer og oppgaver slik at arbeidet 
utføres hensiktsmessig med tanke på frister og tidligere erfaringer. 

 Nedsette utvalg for enkelt oppgaver/arrangementer etter behov. 

 
Følge opp at frister for å søke om arrangementer, samt at publisering og 
utsending av informasjon om arrangementer gjøres i god tid og i samarbeid 
med NFF Vestfold. 

 
Evaluere arrangementer og dugnader, og gjennomføre evalueringsmøter og 
erfaringsoverføring fra et år til et annet eller mellom deltaker i arbeidet. 

 
Bidra til å lage årsrapport for klubben med vekt på klubbens arrangementer 
og dugnadsarbeider. 

 


