
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN SØRE ÅL IL 

INNLEDNING 

Søre ÅL IL er et breddeidrettslag med lokal forankring i Søre Ål grenda, men er et 
idrettslag for hele byen. Søre Ål IL har idrettsaktivitet innenfor langrenn, fotball, hopp 
og kombinert, men er også en viktig bidragsyter for å fremme fysisk aktivitet av de 
yngste gjennom idrettsskolen i samarbeid med Søre Ål skole.  

Søre Ål idrettslag skal være en kompetent arrangør av små og store 
idrettsarrangement. Klubben har egne rekrutteringsarrangement innen langrenn og 
hopp/kombinert, men er også delaktig i nasjonale og internasjonal skiarrangement i 
Lillehammer gjennom samarbeidende skilag. 

Søre Ål IL sitt formål: Søre Ål IL skal bidra med et godt breddeskiidrettstilbud for yngre 
utøvere som gjennom dette tilrettelegger for utøvere som i voksen alder har glede av 
skiidrett på flere nivåer. Vi vil jobbe for at klubben skal gi et tilbud i henhold til 
Skiforbundets skipolitiske dokument. 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap og mestring.  

MØTEPLAN 
Det legges opp til 6 - 8 styremøter pr.år. Her møter leder, nestleder, 
styrerepresentanter og ledere i utvalgene. Nestleder i utvalg møter i utvalgsleders 
fravær. 

Hovedsaker på styremøtene: Strategi, utvikling, økonomi, budsjett, informasjon om 
kontakt mellom klubb, krets og forbund, samt statusgjennomgang ifht. utvalgene. 

Den daglige driften følges opp av styret i fellesskap.  I tilknytning til løpende 
arbeidsoppgaver som enkeltstyremedlemmer er ansvarlige for, er det naturlig at 
enkeltmedlemmer møtes mellom styremøtene. 

Siste styremøte før 1. mai innkalles gammelt og nytt styre. 

OPPGAVEFORDELING I STYRET 
Søre Ål IL skal preges av samarbeid og åpenhet internt mellom styremedlemmer og 
klubbens medlemmer. 

Styremedlemmenes arbeidsoppgaver er iht. til organisasjonsplanen som er vedtatt 
på årsmøtet. Oppgavene fordeles og oppfølgingsansvar tillegges de enkelte 
styremedlemmene. 
Leder har ansvar for løpende oppfølgning og rapporterer til styret. 

STYRET 

Overordnet for Søre Ål IL og tillagt alle styremedlemmer: 
• Søre Ål IL skal ha fokus på rekruttering, inkludering og integrering, og 

arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge. 
• Søre Ål IL skal være en ledende klubb mht. arrangement, med et renntilbud som 

står i forhold til den aktivitet som drives i klubben innenfor de ulike disipliner. 
• Søre Ål IL skal ha en anleggssituasjon som står i forhold til klubbens mål og 

ambisjoner innen alle grener. 
• Søre Ål IL skal samarbeide med kommunen og idrettsrådet, og relevante 

instanser vedrørende anleggssaker og vinteridrett spesielt og for å fremme 
idrettsaktivitet i Søre Ål generelt. 



Styreleder:  
• Overordnet ansvar for klubbens arbeid i hht handlingsplan og budsjett 

fastsatt av årsmøtet. 
• Foreslå møteplan for styret, sørge for innkalling og lede styremøtene. 
• Representere Søre Ål IL på Oppland krets ting. 
• Representere Søre Ål IL i forhandlinger og møter med kommunen, 

fylkeskommune og andre offentlige organer samt grunneiere. 
• Kan gi fullmakt til andre medlemmer til å ivareta Søre Ål IL sine 

interesser der det er hensiktsmessig. 
• Sikre at Søre Ål IL uttaler seg i relevante høringer. 
• Representere Søre ÅL IL utad. 
• Informasjon og samfunnskontakt. 

Nestleder:  
• Lederens stedfortreder. 
• Markedsansvarlig, herunder: 

o Pådriver for at Søre ÅL IL har gode samarbeidspartnere i et 
langsiktig økonomisk gunstig perspektiv. 

o Være styrets kontaktperson i finanskomiteen. 

• Kasserer:  
• Legge premisser for budsjett og regnskap. 
• Rapportere til styret minimum annenhvert styremøte om økonomisk status for 

Søre Ål IL. 
• Jevnlig oppfølging mot regnskapsfører. 

• Web og administrasjonsansvarlig:  

• Møtevirksomhet – styreinnkalling, -forberedelser, -gjennomføring, -
etterarbeid og - oppfølging. Møtereferat legges ut på www.soreaal.no 

• Informere varamedlemmer 
• Sørge for oppdatert internettside  
• Sørge for oppdaterte medlemsregister samarbeid med medlemsansvarlig 

Utvalgsledere innen hopp & kombinert, langrenn, fotball og idrettsskole: 
• Styremedlem med like rettigheter og ansvar som øvrige styremedlemmer. 
• Leder av de enkelte utvalg. 
• Løpende informere om aktivitet i utvalget på lagets hjemmeside 
• Løypekomiteen rapporterer til leder i langrennsutvalget 
• Bakkesjef Engesvea rapporterer til leder i hopp/kombinertutvalget 
• Ledere for store arrangementer, Søre Ål runden og Troll ski maraton, innkalles 

til styremøter i forbindelse med arragementene. 

Øvrige roller i utvalgene, utnevnes på årsmøte. 

Langrenn Utvalg med min. 3 medlemmer, 
løypekomitè med løypesjef og min. 2 
medlemmer. For 2016 utnevnes også 
et medlem med ansvar for friidrett, 
dette evalueres på årsmøte 2016. 
Eventuelt nytt utvalg oppnevnes da.

Hopp/kombinert Utvalg med bakkesjef og min. 2 
medlemmer

Idrettsskolen Min. 2 medlemmer

http://www.soreaal.no


UTVALG 
• Planleggings-, innstillings- og gjennomføringsansvar til 

plandokumenter i utvalg (handlingsplan og budsjett) 
• Regnskapsansvar iht. plandokumenter i utvalg 
• Gjennomføre arrangementer i henhold til handlingsplan 
• Drift og vedlikehold av arenaer i samarbeid med løypeutvalg og bakkesjef 
• Samlinger  
• Informasjonsarbeid 
• Integrering  og inkludering 
• Gjennomføre utvalgsmøter når det er behov, og skrive referat fra disse. Møtene 

legges ut på www.soreaal.no 

Vedlegg til arbeidsplan: Handlingsplan for utvalgene 

Fotball Utvalg av min. 4 medlemmer med 
rollene sportslig ansvarlig, 
baneansvarlig, materialforvalter, 

http://www.soreaal.no

