
 

Rollebeskrivelser i fotballgruppen i Gneist IL 
 
Styret 
• Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i fotbalgruppen.  
• Visjon- og verdiarbeid.  
• Økonomisk -/ og drifts kontroll.  
• Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller.  
• Følge idrettens lover og representere klubben utad.  
• Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt 

utvikle gode fotballspillere.  
 
 
Leder av fotballgruppen 
• Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. 
• Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. 
• Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF. 
• Klubbens pressekontakt. 
• Ansvar for å sørge for at daglig drift går som den skal med de ressurser som er 

disponibler for klubben, herunder oppfølging av administrative rutiner.  
• Lede prosessen med årlig budsjettering av gruppens budsjetter. 
• Deltasom medlem av idrettslagets hovedstyre 
 
 
Nestleder 
• Stedfortreder for leder. 
• Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.  
 
 
Sportslig leder 
• Utvikling og implementering sportsplanen 
• Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).  
• Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.  
• Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.).  
• Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.  
• Følge opp spillere som er med på by/sone/krets/landslag.  
• Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, 

planlegging.  
• Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/trenerkoordinator 

og lagenes trenere.  
• Bistå ved valg om hospitering og bistå/hjelpe til på trening ved behov ved utvikling. 
• Kvalitetsklubbansvarlig (se under) 
• Treneransvarlig (se under) 
• Oppstartsansvarlig (se under) 
 
 
Fotballkoordinator 
• Generelt kontorarbeid: Svare på mail/sende ut diverse informasjon til lagene. 

Søknadsskriving/dispensasjoner. 
• Utstyrsansvarlig: Innkjøp av utstyr til fotballgruppa.  
• Seriepåmelding: Ansvarlig for at lagene som skal være med i serie/NM blir påmeldt 

(som skjer via FIKS) 
• FIKS: Ansvarlig for overganger, innmeldinger av spillere, seriepåmelding 



 

• Innbringende dugnader for fotballgruppa: Loddbøker og skrapekalendere 
• Utarbeiding av treningskalender: Settes opp 2 ganger i året, i slutten av mars og 

november. Dette har med at Fotballkretsen «eier» banene våre tirsdager og torsdager i 
kampsesong.  

• Kioskansvar: Innkjøp av varer til kiosken i kampsesong og til de store 
cupene/serieturneringene som blir arrangert på Liland.  

• Setter opp dugnadsoversikten over hvem som har kioskvakt i kampsesongen.  
• Budsjettkontroll på diverse poster: Sørge for at vi holder oss innenfor budsjettet. 
• Dommerregninger: Mottar og registrerer alle dommerregninger i fotballgruppa.  
• Fergekort: Betjener fergekortene fotballgruppa har. Ha kontroll på hvem som har 

hvilke fergekort til enhver tid, i tillegg til å ha kontroll på hvor mye penger som er på 
fergekortene. 

• Lagunen Fotballfest (LFF): Fotballkoordinator er Gneist sitt medlem av LFF. 
Arbeidsoppgave er å skaffe flest mulig jentelag til turneringen. Møter sammen med de 
andre medlemmene for å jobbe frem mot LFF, alt fra gjennomføring av kampene på de 
forskjellige kamparenaene til jury på finaledagen.  

• Innkalling / referat styremøter, føre protokoll. 
• FIKS ansvarlig (se under) 
 
 
Økonomiansvarlig:  
• Lede og koordinere økonomiarbeidet - og lede et evt økonomiutvalg. 

Foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet. 
• Følge opp regnskapsfører. 
• Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger. 
 
 
Treneransvarlig:  
• Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i 

klubben.  
• Ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres 

i tillegg til planlegging og gjennomføring av trenerforum 
• Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål. 
• Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.  
• Rekruttering av nye trenere 
 
 
Oppstartsansvarlig:  
• Ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene.  
• Ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene.  
• Funksjonsbeskrivelsen bør si noe om når og hvordan disse kan organiseres og 

gjennomføres. Her er det naturlig at klubbens verdier, mål og retningslinjer blir 
presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon.  

• Ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutterings- plan.  
 
 
Kvalitetsklubbansvarlig :  
• Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.  
• Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i 

klubben.  
• Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges 

Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.  



 

• Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides 
bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.  

 
 
Dommerkoordinator:  
• Ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, styre og administrasjon, 

lagledere og trenere samt fotballkretsen 
• Har hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.  
• Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i 

kamper.  
• Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning 

i nært samarbeid med kretsen.  
• Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. 
• Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.  
• Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, her-  
• under også deltakelse på treningsleir.  
 
 
FIKS-ansvarlig:  
• Registrering: Alle klubbens spillere skal være registrert i FIKS fra dem er 13 år gamle 

(begynner med 9-erfotball). Dette for at forsiringen skal være gjeldende og at 
overganger mellom klubber skal foregå på en ryddig måte. Alle trenere og lagledere på 
de forskjellige lagene skal også registreres her inne. 

• Påmelding: Alle påmeldinger i forbindelse med seriespill/NM skal gjøres gjennom FIKS. 
Slik at lagene registreres inne i databasen og det blir enklere for kretsen å forholde seg 
til påmeldte lag. Oversiktlig.  

• Overganger: Alle spilleroverganger/dommeroverganger mellom forskjellige klubber 
gjøres i FIKS. Her må det lastes opp samtykkeskjema med diverse informasjon og 
underskrift fra spilleren. Spillerkontrakt må også sendes inn. 

• Kamptropp: I enkelte tilfeller må det også legges inn lagets tropp i kamper som skal 
spilles.  

• Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å 
utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.  

• Brukeradministrasjon - påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med 
nødvendige ”tilganger” til FIKS.  

 
 
 
Fair Play ansvarlig:  
• Implementere klubbens strategi ut i praksis. 
• Bindeledd mellom styret og lagene i klubb. 
• Kommunikasjon med krets og forbund. 
• Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).  
• Påse at anlegget har et Fair play-preg. 
• Bestille Fair play-effekter. 
• Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere. 
• Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag. 
• Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder. 
• Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.  
 
 
Ansvarlig politiattester:  
• Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et  



 

tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med  
utviklingshemming, skal avkreves politiattest.  

• Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.  
• Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver  

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må 
fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.  

• Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis  
oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller  
mennesker med utviklingshemming.  


