
 
         3.mars 2019  
  
 ÅRSMØTET 2019 
 PUNKT 6 
 INNKOMNE FORSLAG  
 FORSLAG TIL VEDTAK FRA STYRET 
 
 6.1. Innkomne forslag 
  

Styret har mottatt – 1 – ett forslag til Årsmøtet innen utløpet av fristen for å fremme forslag. 
Det kommer fra Cathrine Pedersen og lyder som følger: 
«Jeg synes det er på tide at klubben får et sportslig utvalg/komité.  Alle i klubben må følges bedre 
opp og ivaretas uansett ferdighet.  Min personlige mening er at klubben har tatt skritt tilbake og 
ikke frem de siste årene.» 
 
Styret har snakket med Cathrine Pedersen og hun mener at hennes forslag ivaretas ved at styret 
under punkt 6.2.2. fremmer forslag om opprettelse av Sportslige utvalg. 
 

 6.2. Forsalg til vedtak fra styret 
 
 6.2.1. Virksomhetsplanen 
 6.2.2. Opprettelse av sportslig utvalg (ett for elitelagene og ett for aldersbestemte lag 6 – 14 år) 
 6.2.3. Styrking av treningsutstyr til aldersbestemte lag 
 6.2.4. Dugnader 
 6.2.5. Opprettelse av stilling som administrativ leder 
 6.2.6. Fastsettelse av medlemsavgifter 
 6.2.7. Fastsettelse av deltakeravgifter  
 6.2.8. Handlingsplan 2019/2020 Sveiva Innebandy 
 
 6.2.1. Virksomhetsplanen 
 

Sveiva Innebandys plan ble revidert ved vedtak på Årsmøtet i 2017.  En «organisert» revidering 
av planen skal legges fram på Årsmøtet i 2020, men med mulighet for forslag til endringer på 
Årsmøtene i 2018 og 2019.  Styret har ved flere anledninger opplevd at Virksomhetsplanen er et 
godt styringsverktøy for Sveiva Innebandy.  Vi ser ikke nå behov for å foreslå 
endringer/justeringer av planen.  
 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 
 
«Virksomhetsplan 2017 – 2020 Sveiva Innebandy» opprettholdes slik den ble vedtatt på 
Årsmøtet i 2017.   
Planen følger vedlagt.  
 
 



 
 
 

 6.2.2. Opprettelse av sportslig utvalg 
 
 Sportslig utvalg – elitelagene 
 

På fjorårets Årsmøte fremmet daværende styre forslag om opprettelse av «sportslig utvalg» for 
elite herrer og elite damer.   Forslaget ble nedstemt.  Årets styre mener at erfaringene fra årets 
sesong (2018/2019) viser at klubben og styret hadde vært tjent med at det var et sportslig 
utvalg.   
 
Både elitelaget for damer og elitelaget for herrer har siste sesong hatt én hovedtrener og én 
assistenttrener.  Støtteapparatet rundt damelaget har ellers bestått av en kombinert lagleder og 
materialforvalter.  På herrelaget har det også vært en kombinert sportslig leder/lagleder og en 
materialforvalter.  Angjeldende personer har gjort en god jobb.  Samtidig ser styret at 
kommunikasjonen mellom styret og det enkelte lag kunne vært bedre.  Det gjelder både 
sportslige – og driftsmessige forhold.   

 
Vi mener at et «ledd» - sportslig utvalg - mellom styret og det enkelte lags trenere (og 
støtteapparat) vil gjøre at man er tryggere for at de riktige beslutningene blir tatt.  Vi begrunner 
dette som følger: 
 
1. Trenerne trenger noen til å drøfte sportslige forhold med (Styret vil normalt mangle den 

nødvendige sportslige kompetanse). 
 

2. Styret mener trenerne kan ha behov for noen å kunne drøfte/søke råd hos vedrørende 
sportslige forhold.  Tilsvarende mener vi at styret trenger noen å drøfte/søke råd hos i 
sportslige forhold.  Det kan gjelde forhold som størrelse på spillertropper, hvilke spillere 
trenger vi, spillerkontraktenes innhold m.m.  Dette er forhold som også har økonomiske 
konsekvenser og også må ses i sammenheng med Sveiva Innebandys verdier og mål.   

 
Elitelagene i Sveiva Innebandy omfatter også lagene hvor det arrangeres Norgesmesterskap – 
J 15 – J 17 – J 19 – G 15 – G 17 – G 19.  Seriene i Oslo og Akershus Bandyregion inneholder også 
«eliteserier» for disse klassene.  Det heter også i ett av tiltakene/delmålene i Sveiva Innebandys 
virksomhetsplan at klubben skal «legge til rette slik at de ivrigste talentene får mulighet til å 
utvikle seg til elitespillere for Sveiva Innebandy».  I sesongen 2018/2019 har vi – særlig på 
guttesiden – sett verdien av et nært samarbeid mellom trenerne på juniorlagene og elitelagene.  
Det har gitt inspirasjon og motivasjon for de yngre spillerne samtidig som «seniorlagene» har 
oppdaget talenter.  Videre har oppstart av «trenerforum» (initiativ og videreføring fra 
herrelagets trener Anton Brenner) og «en rød trå» gitt muligheter for mer samstemte 
treningsopplegg fra de yngre elitelagene opp mot seniorlagene.  
 
Styret ser derfor også at nevnte lag kan dra nytte av et sportslig utvalg.  At man i de valg man tar 
- blant annet både i forhold til treningsopplegg og rekruttering - ser sammenhengen mellom 
«juniorlagene» og «seniorlagene».   
 
 



 
 
 
Arbeidsområde/Mandat  
Sportslig utvalg er et rådgivende organ direkte underlagt styret ved leder.   En av 
arbeidsoppgavene vil være å gi råd til hovedtrenerne, trenerne og støtteapparatet hva gjelder 
sportslige forhold for elitelagene.  Utvalget skal også gi råd til styret i både kortsiktige og mer 
langsiktige forhold av sportslig karakter.  Et mer detaljert forslag til mandat for utvalget følger 
som eget vedlegg. 

 
Sammensetning 
Utvalget foreslås satt sammen av en representant (fortrinnsvis trener) fra hver av de aktuelle 
lagene (inntil 8 lag) hvor det enkelte lags støtteapparat innstiller sitt lags kandidat til utvalget.  
Styret peker ut en representant fra styret.  
 
Når utvalget behandler spesielt utfordrende saker – f.eks. ved vurdering av trenerne for 
elitelaget for damer og elitelaget for herrer – settes et spesielt utvalg – bestemt av styret.  
Sammensetningen i det «spesielle utvalget» bestemmes av styret.   Det tas sikte på å oppnevne et 
antall representanter med særlig innebandy kompetanse – trenerutdanning/erfaring med spill 
på elitelag i Sveiva Innebandy.  Styrets leder er leder for dette utvalget.  

 
Sportslig utvalg – aldersbestemte lag fra 6 – 14 år. 
 
For lagene i aldersgruppen 6 – 14 år er det ikke eliteserier.  Likevel viser erfaringene både fra 
sesongen 2018/2019 og fra tidligere år at det kan det være noen utfordringer i disse lagene og 
mellom disse lagene som.  Styret mener derfor at det vil være klokt å opprette et eget sportslig 
utvalg for de aldersbestemte lagene som tar for seg utfordringene lagene står overfor – herunder 
også samarbeidsforhold mellom lagene.   

 
Arbeidsområde/Mandat 
Sportslig utvalg er et rådgivende organ direkte underlagt styret i klubben. Utvalget skal behandle 
saker av sportslig karakter som støtteapparatene for det enkelte lag og eller styret ønsker å ta 
opp av sportslige forhold.   Et mer detaljert forslag til mandat følger som eget vedlegg.  

 
Sammensetning 
Utvalget foreslås satt sammen av fire trenere fra de aldersbestemte lagene (to fra jentelag og to 
fra guttelag) valgt av trenerne for lagene mellom 6 – 14 år. En representant fra og valgt av styret 
leder utvalget.   
 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 
 
1. Det opprettes et «Sportslig utvalg for elitelagene» i Sveiva Innebandy. 

Mandat for utvalget følger vedlagt. 
Styret gis fullmakt til å endre mandatet etter eget initiativ og/eller etter initiativ fra 
involverte lag. 
 

2. Det opprettes et «Sportslig utvalg for aldersbestemte lag (6 – 14år) i Sveiva Innebandy.  
Mandat for utvalget følger vedlagt. 



 
 
 
Styret gis fullmakt til å endre mandatet etter eget initiativ og/eller etter initiativ fra 
involverte lag.  

 
3. Styret framlegger for Årsmøtet 2020 erfaringer med de «Sportslige utvalgene».  

 
 6.2.3. Styrking av treningsutstyr til aldersbestemte lag 
 
 Årsmøtet i 2018 vedtok følgende punkt 5.4. i Handlingsplanen for 2018/2019: 
 

«Utarbeide utstyrspakke det enkelte lag skal ha dekket av klubben og lagets ansvar for 
ivaretakelse av utstyret.»   

 
Styret foretok tidlig i januar 2019 en enkel kartlegging hva gjaldt utstyrssiden.  Følgende 
spørsmål ble stilt til et utvalg lagledere for aldersbestemte lag: 

 
1. Hva fungerer bra med årets sesongs utstyrspakke? 
2. Hva savner du av utstyr (hva utstyr skulle du gjerne sett av laget disponerte)? 
3. Hvilket opplegg/rutiner har dere for ivaretakelse av det utstyret dere disponerer? 
4. Forslag til hvordan dere mener rutinene for ivaretakelse av utstyret bør være – både det 

enkelte lags rutiner og fra klubbens side? 
5. Andre ting du ønsker å gi tilbakemelding på? 

 
Styret mottok verdifulle tilbakemeldinger.  Mye ble meddelt å være bra, men det var også 
forhold/områder hvor det var ønskelig med forbedringer – forbedringer som styret ønsker skal 
bli gjennomført.  
 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende:  
 
Nedenstående tiltak iverksettes med virkning fra 1.mai 2019: 

  
1.1. Styret (med en utnevnt ansvarlig) foretar jevnlig vurdering av hva felles-utstyr som skal 

være tilgjengelig for alle lag – mål (i «alle» størrelser), skap, vester, keeperdrakter-
/utstyr, treningsutstyr o.l.  
Første gjennomgang i løpet av mai 2019.  
Fast gjennomgang ved sesongstart (sikre at alt er på plass), ved utgangen av desember 
(sjekke status for nødvendige oppgraderinger) og ved utgangen av april(for nødvendig 
oppgradering for kommende sesong). 
 

1.2. Hvert lag/treningsgruppe tildeles en utstyrspakke bestående av: 
Baller (2,5 baller pr. spiller) 
Førstehjelpsskrin (med innhold) 
Isposer  
Hjemmedrakter (hvis påtrykk av navn betaler spiller alle utgiftene.) 
Bortedrakter skal ikke påføres navn.  
 



 
 

1.3. Ved sesongslutt (medio mai) tar hvert lag opptelling av utstyrsbeholdningen – drakter, 
baller, treningsutstyr o.l. Utstyret låses inn i utstyrsbodene.  Samtidig meldes status og 
eventuelle innspill/behov for kommende sesong til styret. 

 
1.4. Ved sesongstart (når det er klart hvilke lag som er påmeldt til seriespill og trenerkabalene 

er lagt) tildeles det enkelte lag «utstyrspakken».  
 
1.5. Hvert lag utarbeider regler/rutiner for utstyrshåndtering (baller) ved oppstart og 

avslutning av treninger og kamper (ta vare på utstyret – redusere svinn). 
 

Lagleder på det enkelte lag er ansvarlig for utstyrssiden.  Han/Hun skal ha tilsyn med 
lagets utstyr og føre oversikt over utstyret – herunder også drakter.  Spillere som slutter 
skal levere inn sin(e) drakt(er).  

 
1.6. Lagleder er også den som melder til styret behov for utstyr/drakter.   
 
1.7. «Utstyrspakken» som leveres ut ved sesongstart skal gjelde for hele sesongen.  Eventuelle 

behov for supplering dekkes av det enkelte lag.  Søknad om støtte fra klubben med 
begrunnelse (f.eks. flere spillere innmeldt og/eller uforutsette hendelser) levers til styret.  

 
1.8. Styret oppnevner en person i styret som er kontaktperson ut mot lagene hva gjelder 

utstyr.   
 
1.9. Styret utarbeider nødvendige skjemaet for mulig hjelp i oppfyllelse av ovennevnte 

punkter. 
 
1.10. Retningslinjene ovenfor informeres fra styret til det enkelte lag og legges inn i 

Klubbhåndboka.  
 
1.11. Styret vurderer å bedre rutinene for innkjøp gjennom Sveiva Shopen – herunder vurdere 

fysisk åpning av Shopen én eller flere kvelder i uka.  
 
1.12. Det settes av kr. 40.000,- i budsjettet for 2019 til innkjøp av nødvendig utstyr nevnt 

ovenfor.  
 
 

 6.2.4. Dugnader 
 

En vesentlig del av Sveiva Innebandys inntekter kommer fra dugnadsarbeid fra klubbens 
medlemmer.  Normalt har det vært gjennomført to større dugnader (utenom NM arrangement) 
hvor det stilles krav om deltagelse fra alle lagene og hvor (stort sett) alle inntektene går til 
«klubben».  I sesongen 2018 ble det gjennomført kun 1 – én felles dugnad (toalettpapir og 
tørkeruller) i tillegg til NM – arrangementet.  I tillegg kommer dugnader i regi av dette enkelte 
lag.  

 
 



 
 

Det er sjeldent dugnadsarbeid møtes med «stormende jubel», men det er altså en nødvendighet. 
I det siste året har flere av medlemmene spurt om anledning til å «kjøpe seg fri fra dugnadene».  
Vi forstår at noen har vanskeligheter for å stille opp på alle dugnadene (Sveiva Innebandy er jo 
ikke alene om å stille krav om dugnadsarbeid til foresatte).  Slike ønsker er i stor grad blitt  
imøtekommet.  Men uten dugnadsinntektene måtte vi øke de faste avgiftene som igjen vil ha flere 
negative sider.   
 
Nå i 2020 vil våre medlemmer ikke bli involvert i dugnad i NM arrangementet da vi ikke fikk 
tildelt denne oppgaven i 2019 (det er gitt signaler at også NM – finalene for seniorlagene i 2020 
også skal arrangeres i Østfold).  «Tap» av NM betyr tap av betydelige inntekter (ca. kr. 300.000,-).  
Dette tapet må kompenseres med annet dugnadsarbeid.  

 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende:  

 
Sveiva Innebandy gjennomfører i sesongen 2019/2020 to – 2 – større «papirdugnader».   
I tillegg vil styret vurdere muligheten for og behovet for én større klubb-dugnad hvor det stilles 
krav om deltagelse fra alle lagene og hvor (stort sett) alle inntektene går til «klubben».  
Medlemmer som ønsker det kan kjøpe seg fri fra dugnader mot å betale en sum som fastsettes av 
styret i forkant av dugnaden.   
I budsjett for 2019 beregnes netto - dugnadsinntektene til kr. 250.000,- (brutto inntekter 
fratrukket brutto utgifter). 

 
 6.2.5. Opprettelse av stilling som administrativ leder/Daglig leder 
 

Hvorfor daglig leder/administrativ leder? 
Styrearbeidet er de senere årene blitt mer komplisert og tidkrevende med stadig flere og 
strengere krav fra både interne og eksterne instanser.   
Klubben/Årsmøtet/Styret har også selv blant annet gjennom årlige handlingsplaner lagt opp til 
større ambisjonsnivå blant annet hva gjelder organisatoriske og økonomiske forhold i klubben. 
Arbeidsbelastningen på styret/styremedlemmene har økt – det samme har også krav/ 
forventninger til trenere, lagledere og foreldrekontakter.  
Arbeidsbelastningen har vært noe skjevfordelt og enkelte medlemmer har bidratt (tid) mer enn 
man kan forvente.  
Gjøre hverdagen bedre/lettere for trenere, lagledere, foreldrekontakter og vanlige medlemmer.  
 
Formål med opprettelse av stillingen som daglig leder: 

 En ytterligere profesjonalisering av ledelse – og den administrative driften av Sveiva Innebandy. 
Legge forholdene bedre til rette for frivilligheten i klubben – lette arbeidet for trenere, lagledere 
og foreldrekontakter på det administrative området. 
Bedre arbeidsvilkårene for styrets medlemmer. 
Bedre intern kommunikasjon i styret.  
Bedre kommunikasjonen/samarbeidet mellom styret og de enkelte leddene og medlemmene i 
klubben. 
Bedre rekrutteringen av nye medlemmer til styret (kanskje redusere terskelen for medlemmer å 
ville stille til styret) og øke stabiliteten i styrets sammensetning (tro på at arbeidsmengden vil bli 
redusert og kompetanse blir værende). 



 
 
 
 
Redusere sannsynligheten for at styret/klubben glipper på enkelte oppgaver/områder (det har 
skjedd). 
Større sannsynlighet for å bedre inntektsmulighetene for klubben.  

 
Spørsmål – hva kan gå galt ved opprettelse/ansettelse av daglig leder 
Opprettelse av stilling som administrativ leder medfører årlige utgifter på ca. kr. 600.000,-.  Det 
betyr et betydelig økonomisk løft for klubben.  Samtidig ser vi at den økonomiske status i 
klubben er bedre enn noen gang – rimelig mye penger på bok og solide driftsoverskudd de siste 
årene (selv om klubben mister en sikker inntektskilde i 2019 ved at vi ikke står som NM – 
arrangør).  Så dersom klubben noen gang skal opprette en stilling som ansatt i klubben er 
tidspunktet nå.   
Videre kan opprettelsen av stillingen medføre muligheten for økte (sponsor-) inntekter.  
 
Stillingen foreslås opprettet som et engasjement over en to – 2 – års periode. Slik at man kan 
høste erfaringer før man tar nye beslutninger – opprette en fast stilling eller velge andre 
løsninger.  

 
 Stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver 
  

Det vil fortsatt være Årsmøtet som er klubbens øverste organ og som tar de viktigste beslutning 
for Sveiva Innebandy.   Styret v/valgt leder vil stå for den daglige «politiske» ledelsen og vil  
ha ansvaret for oppfølging av Årsmøte vedtak, Virksomhetsplanen, Handlingsplanen og andre 
styringsdokumenter.  
 
Administrativ leder handler på oppdrag fra styret og står for den daglige administrative driften 
av klubben. 
  
I vedlagte stillingsbeskrivelse presenterer vi mer detaljert oversikt over stillingens «Ansvars- og 
arbeidsoppgaver».   

 
Kompetansekravene til stillingen er også listet opp i stillingsbeskrivelsen.  Det er styret som 
velges på Årsmøtet i 2019 som må ansette administrativ lever.  Avtroppende styre er 
enstemmige om at klubben har en meget godt kvalifisert kandidat til stillingen.  Vi anbefaler at 
Jarle Hansen ansettes.  Han har vist gjennom sitt flerårige virke i Sveiva Innebandy vist at han 
tilfredsstiller de kompetansekrav som stilles til stillingsinnehaver.  

  
 Avslutningsvis nevner vi at det er verdt å merke seg at leder som trakk seg i slutten av januar 
blant annet angir stort arbeidspress som årsak til at han trakk seg.  Det er også slik at nyvalgt 
styremedlem(kasserer) i 2018 meldte til valgkomiteen at hun nå trekker seg på grunn av stort 
arbeidspress.  Videre er det lov å si at et par stykker som nå går ut av styret de siste par årene 
har brukt svært mye tid på styre-oppgaver – mer tid enn som kan forventes av personer med 
«normale» jobber.  Vi nevner også at det ifølge valgkomiteen er nye styre - kandidater som har 
sagt ja til å stille som styremedlemmer under forutsetning av at klubben ansetter en 
administrativ leder.  



 
 
 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 
 
Det opprettes et engasjement som administrativ/ Daglig leder i Sveiva Innebandy. 
Engasjementet gjelder for perioden fra Årsmøtet i 2019 til Årsmøtet i 2021.  
Det vises til vedlagt stillingsbeskrivelse. 
Styret gis fullmakt til å vedta eventuelle endringer i stillingsbeskrivelsen. 
Styret gis fullmakt til å ansette person i stillingen. 
Styret gir en erfaringsrapport til Årsmøtet i 2020 hva gjelder driftsmessige – og økonomiske 
resultat/konsekvenser av opprettelsen/ansettelsen i engasjementet.  
I budsjettet for 2019 settes det av kr. 500.000,- til å dekke lønns – sosiale – og driftsmessige 
utgifter. 

 
 6.2.6. Fastsettelse av medlemsavgifter  
 

Medlemsavgiftene i klubben er relativt lave sett i forhold til andre innebandyklubbers og 
idrettslags satser.  Styret mener det er riktig ut fra klubbens økonomiske status og for å trygge 
rekrutteringen at medlemsavgiften fortsatt holdes lave.  

 
Fakturaer for betaling av medlemsavgifter og deltakeravgifter sendes ut i august måned med 14 
dagers betalingsfrist.  Dette er samme opplegg som i 2018.  
Videre minner styret om at spillere som ikke har betalt medlemsavgift ikke får spille kamper.  
Spillere som oversitter fristen for innbetalt medlemskap med mer enn 4 uker gis ikke anledning 
til å trene.   
 
Der hvor foresatte/medlemmer har av spesielle årsaker grunnlag for å be om fritak ved støtte fra 
kommune eller gjøre avtale om delbetaling gjøres dette i samarbeid med lagleder og kasserer. 

  
 Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 
 
 Medlemskontingentene i Sveiva Innebandy blir i sesongen 2019/20120 som følger: 
 Herrer elite/Kvinner elite kr. 2.100,- 
 Familiemedlemskap  kr. 2.550,- 
 Alle andre    kr.    500,- 
  

6.2.7. Fastsettelse av deltakeravgifter 
  
 Deltakeravgiften skal dekke påmeldingsavgifter til seriespill/aktivitetsrunder/minirunder, 

 dommerregninger, trenerhonorar, spillerdrakter, førstehjelpsutstyr og annet og annet utstyr 
laget trenger til treninger og kamper.  Styret finner ikke grunn til å foreslå endringer i gjeldende 
deltakeravgifter (som nok ligger lavere enn andre klubber/idretter vi kan sammenlikne oss 
med).   

 
 
 
 



 
 

Deltakeravgiften gjelder for en – 1 – hel sesong om gangen, og betales ved oppstart av hver 
sesong.  Faktura for deltakeravgiften sendes ut i august sammen med faktura for 
medlemsavgiften.  Betalingsfristen er 14 dager. 
 

 Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 
 
 Deltakeravgiftene i Sveiva Innebandy blir i sesongen 2019/2020 som føler: 

Herrer elite/Damer elite  kr. 1.200,- 
El – innebandy   kr.  1.000,- 
Jenter/Gutter 6 – 9 år   kr.  1.000,- 
Oldgirls     kr.  1.000,- 
Øvrige lag     kr.  1.500,- 
 
 

 6.2.8. Handlingsplan for 2019/2020 
 
 Styret inviterer Årsmøtet til vedtafølgende: 

Styret forslag til «Handlingsplan 2019/2020 Sveiva Innebandy» slik den er presentert i 
innkallingen til Årsmøtet tiltres.  

 
 

Stovner, 3.mars 2019  
 
Styret 
Sveiva Innebandy 
v/leder Jenny Håmås Johansen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrets forslag til  
 

Mandat for sportslig utvalg – elitelagene i Sveiva Innebandy 
 
 Organisatoriske forhold 
 
 Sportslig utvalg er et rådgivende utvalg direkte underlagt styret i Sveiva Innebandy. 

 Utvalget og dets medlemmer plikter lojalt å følge Sveiva Innebandys styringsdokumenter – 
herunder klubbens verdier og målsettinger.  
Sammensetningen – personer og antall – bestemmes av klubbens styre men skal i 
utgangspunktet ha følgende sammensetning: 
Én representant (fortrinnsvis trener) fra hver av de aktuelle lagene (inntil 8 lag) hvor det enkelte 
lags støtteapparat innstiller sitt lags kandidat til utvalget.  Styret peker ut én representant fra 
styret.  
 
Når utvalget behandler spesielt utfordrende saker – f.eks. ved vurdering av trenere for elitelaget 
for damer og elitelaget for herrer – settes et «spesielt utvalg» – bestemt av styret - som består av 
et utvalg av medlemmene i sportslig utvalg.  Til det «spesielle utvalget» utvides med et antall 
representanter med særlig innebandy kompetanse – trenerutdanning/ erfaring med spill på 
elitelag og som har fulgt det aktuelle laget i et rimelig antall kamper. i Sveiva Innebandy.  Styrets 
leder er leder for dette utvalget.  

 
 Utvalgets sammensetning og kompetansekrav 
 

Utvalget foreslås satt sammen av fire trenere fra de aldersbestemte lagene (to fra J 15 – J 17 – 
 J 19  to fra G 15 – G 17 – G 19), hovedtrener for damelaget, hovedtrener for herrelaget og 1 – én 
– representant fra styret som også blir leder av utvalget . 
 
Det skal tilstrebes at utvalgets medlemmer (representantene fra lagene) har en god 
innebandyfaglig kompetanse – gjerne med erfaring fra spill i eliteserien og/eller solid 



 
trenerutdanning-/erfaring – og evner å kommunisere sine vurderinger til aktuelle trenere og til 
styret på en god måte.   

 
 Utvalget har følgende oppgaver: 
 

1. Følge opp og gi råd til hovedtrenerne, trenerne og støtteapparat hva gjelder sportslige 
forhold for elitelagene. 

2. Gi råd til styret om sportslige målsettinger på kort og lang sikt. 
3. Delta – hvis behov – på møter med enkeltspillere og/eller spillergrupper for å drøfte 

sportslige forhold. 
4. Ta imot henvendelser fra enkelt-spillere og behandle slike henvendelser på en forsvarlig 

måte.  
5. Gi tilbakemeldinger til styret om sportslige forhold – tilbakemeldinger blir gitt minimum tre 

– ganger(møter) pr. sesong – før sesongstart, etter halvspilt serie og ved sesongslutt.  Skulle 
utvalget og /eller styret oppleve behov for rapportering ut over nevnte plan – kan både 
utvalget og styret ta initiativ til dette.  

6. Skulle utvalget vurdere behov for å utføre andre oppgaver(utover det som er nevnt i denne 
opplistingen) tas det kontakt med leder i styret 

7. Styret kan også spørre om utvalgets råd/bistand i andre sportslige forhold. 
 
Saker som ikke finner sin løsning i utvalget sendes til styret for videre behandling.  

 
Oppgaver for det «Spesielle utvalget» 
8. I samarbeid med hovedtrener vurdere spillerstallens kvaliteter og mulig behov for endringer 

(tegne nye kontrakter – ikke forlenge kontrakter).   
9. Gi råd til styret ved ansettelse av hovedtrenere og trenere for henholdsvis elite herrer og elite 

kvinner. 
 

Stovner, 3.mars 2019  
 
Styret 
Sveiva Innebandy 
v/leder Jenny Håmås Johansen  

 
 
  



 
 
 

Styrets forslag til  
 

Mandat for sportslig utvalg for aldersbestemte lag – 6- 14 år i 
Sveiva Innebandy 

 
 Organisatoriske forhold 
 
 Sportslig utvalg er et rådgivende utvalg direkte underlagt styret i Sveiva Innebandy. 

 Utvalget og dets medlemmer plikter lojalt å følge Sveiva Innebandys styringsdokumenter – 
herunder klubbens verdier og målsettinger.  
 
Sammensetningen – personer og antall – bestemmes av klubbens styre men skal i 
utgangspunktet ha følgende sammensetning: 
Utvalget foreslås satt sammen av fire trenere fra de aldersbestemte lagene (to fra jentelag og to 
fra guttelag) valgt av trenerne for lagene mellom 6 – 14 år. I tillegg utpekes én representant av og 
fra styret som også leder utvalget.   

 
 Kompetansekrav 

Det skal tilstrebes at utvalgets medlemmer er gode til å samarbeide og kommunisere med 
spillere, foresatte, andre trenere og styret.  I tillegg er det ønskelig lagenes representanter har 
noe innebandyfaglig kompetanse – en kompetanse som blir viktigere jo eldre spillerne blir.  

 
 Utvalget har følgende oppgaver: 

Utvalget skal behandle saker av sportslig karakter som støtteapparatene for det enkelte lag 
og/eller styret ønsker å ta opp av sportslige forhold.  Eksempler på saker som utvalget bør/kan 
sette på dagsordenen er: 
Hvordan sikre rekrutteringen (både å få nye spillere og det å beholde spillere)? 
Hvordan ta imot nye spillere? 
Hvordan gi talentene utfordringer? 
Hospitering (hvem trener med hvem og hvem spiller på hvilke lag)? 
Hvordan få til et godt samarbeid mellom de ulike lagene? 
Trenerutvikling m.m.? 
Konkrete utfordringer mellom lagene - f,eks. om hospitering på treninger og kamper. 
 
Saker som ikke finner sin løsning i utvalget sendes til styret for videre behandling.  

 
Stovner, 3.mars 2019  
 
Styret 
Sveiva Innebandy 
v/leder Jenny Håmås Johansen  

 
 
 



 
 
 
STILLINGSBESKRIVELSE 
DAGLIG ADMINISTRATIV LEDER 
SVEIVA INNEBANDY 
 
 
Formål: 
 
Daglig leder skal organisere, administrere og utføre administrative oppgaver for Sveiva Innebandy. 
 
Organisasjonsmessige forhold: 
 
Daglig leder er direkte underlagt Sveiva Innebandys styre v/leder.  
Daglig leder har rett og plikt til å delta på alle møter i Sveiva Innebandys styre. 
Daglig leder skal ha tilgang til følgende e-post adresser :  
leder@sveiva.no, sveiva@sveiva.no, regnskap@sveiva.no  
Daglig leder kan ikke ha ordinært styreverv og/eller være varamedlem i Sveiva Innebandys styre. 
Daglig leder kan (etter utvelgelse av styret) representere Sveiva Innebandy i ulike komiteer, møter o.l.  
Daglig leder kan ha tillitsverv/oppgaver for enkelt-lag.  
 
Overordnet ansvar: 
 
Daglig leder skal respektere og forholde seg til Sveiva Innebandys: 
 
Visjon:   Sveiva Innebandy – Klubben med hjerte for alle 
 
Verdier:  Engasjement 
   Inkluderende 
   Samhold 
   Glede 
 
Virksomhetside: Sveiva skal være en innebandyklubb for alle med vekt på rekruttering,  
   engasjement og utvikling innen bredde og elite   
 
Lov for Sveiva Innebandy 
 
Styret i Sveiva Innebandy 
 
Daglig leder skal jobbe for oppnåelse av klubbens hovedmålsettinger og delmål nedtegnet i klubbens 
gjeldende Virksomhetsplan og Handlingsplan. 
 
Daglig leder skal i sitt daglige virke fremme Sveiva Innebandys interesser og være en god ambassadør 
for klubben.  
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Ansvars- og arbeidsoppgaver: 
 
Daglig leder skal: 
 

1. Ta imot og fordele innpost (klubbens postboks og sveiva@sveiva.no) til rette vedkommende og 
hvor det er naturlig selv besvare henvendelsene. 

2. Følge opp at mottatt post (også på leder@sveiva.no ) blir behandlet/besvart på en 
tilfredsstillende måte av den/de som har fått oppdraget. 

3. Selv forestå ordinær saksbehandling og overholde frister. 
4. Forenkle den administrative hverdagen for de frivillige trenerne, laglederne og 

foreldrekontaktene (være tilgjengelig for opplæring, rådgiving og informasjon). 
5. Søke midler (offentlige og private tilskuddsordninger) og styrke og følge opp sponsorarbeidet. 
6. Administrere dugnadsarbeidet. 
7. Teknisk ansvarlig for alle overgangssaker (samarbeid med det aktuelle lags trenere/lagledere og 

om nødvendig med styret v/leder).  
8. Oppfølging av det enkelte lags utstyr som er bevilget av Sveiva Innebandy. 
9. Administrative oppgaver i forhold til styrets arbeid og styremøter. 
10. Bistå kasserer – i forhold til kasserers ønsker/behov – hva gjelder medlemsavgifter, 

deltakeravgifter, regnskapsoppfølging, regnskapsrapporter og andre områder under kasserers 
ansvarsområde. 

11. Daglig leder skal ikke overta oppgavene til «frivillige» for oppgave som hallansvarlig, 
arrangementsansvarlig, kioskansvarlig, shopansvarlig m.m., men disse kan ved behov spørre 
daglig leder om bistand.  

12. Daglig leder har ansvar for diverse informasjonsoppgaver internt i klubben og i forhold til 
Eksempler kan være sikre at trenere, lagledere og foreldrekontakter får nødvendig informasjon 
som har betydning for deres oppgaver, kontaktledd mellom styret og WEB – redaktør, sørge for 
at medlemmer får god informasjon om Sveiva Innebandy og aktiviteter i klubben.  

13. Daglig leder er sammen med valgt leder Sveiva Innebandys kontaktperson mot eksterne 
instanser som Bydel Stovner, Rommen skole, Norges Bandyforbund (Innebandyseksjonen), Oslo 
og Akershus Bandyregion, Akers Avis Groruddalen og andre aktører.  

14. Ajourhold og utvikling av Klubbhåndboka. 
15. Sekretariatsoppgaver i forhold til Sveiva Innebandys Virksomhetsplan.  
 
Listen over oppgaver er ikke ut-tømmende og daglig leder kan av styrets leder bli pålagt 
andre oppgaver som det er naturlig blir tillagt daglig leder.  
 
For alle oppgavene ovenfor må daglig leder ha en trygghet for at ivaretagelsen av 
oppgavene skjer innenfor de «politiske» beslutninger som styret og Årsmøtet har 
vedtatt.  Ved tvil skal daglig leder – i forkant av sine avgjørelser – drøfte saken med  
styret v/leder.  
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Rammer for utøvelse av stillingen: 
 
Daglig leder skal i sin utøvelse av stillingen forholde seg til Sveiva Innebandys budsjett, klubbens 
økonomibestemmelser og fullmakter gitt av styret.  
 
Daglig leder skal gi raske tilbakemeldinger (normalt senest innen 3 dager) på henvendelser fra valgt 
leder og øvrige styremedlemmer. 
(Viktig at styret fordeler oppdrag seg imellom og at styremedlemmet gis nødvendig fullmakt). 
 
Styret ved valgt leder eller annet styremedlem som er gitt fullmakt - skal gi raske tilbakemeldinger på 
henvendelser fra daglig leder. 
 
Formen for henvendelser og tilbakemeldinger skal tilpasses saken - i viktige saker og i saker hvor en av 
partene ber om det skal kommunikasjonen (henvendelser/tilbakemeldinger) skje skriftlig. 
 
Ved utfordringer innen ovennevnte områder – kommunikasjonsforhold – stillingsinnhold – 
arbeidsbelastning o.l. skal daglig leder og/eller styrets leder og styrets medlemmer drøfte saken.  
 
Daglig leder skal ikke ha disposisjonsadgang på Sveiva Innebandys bankkonto – men hun/han skal ha 
lesertilgang på klubbens bankkonto. 
 
Kompetansekrav: 
 
Erfaring og dokumenterte resultat fra arbeid/tillitsverv i frivillige organisasjoner. 
Organisasjons- og administrativ kompetanse. 
Erfaring med bruk av dataverktøy og fordel med god regnskapsforståelse. 
Evne – og vilje til godt samarbeid- og god kommunikasjon med internt og eksterne instanser. 
Selvstendig og selvgående. 
Serviceinnstilt 
Evne til fleksibilitet 
God ambassadør for Sveiva Innebandy som er opptatt av å kombinere det å ta vare på klubbens 
tradisjon kombinert med utvikling av klubben. 
Heie på alle Sveivas lag. 
 
Ansettelsesvilkår: 
 
Konkrete ansettelsesvilkår – lønn, arbeidstid fastsettes etter nærmere avtale med Styret i Sveiva 
Innebandy.  
 
Lønnsforhold: 
Lønn (11.måneder)   kr.  440.000,-  
Feriepenger (12%)  kr.    50.000,- 
Arbeidsgiveravgift (12%) kr.    62.000,- 
Forsikringer    kr.   10.000,- 
Totalt kr.    kr. 562.000,-  
Det utbetales ikke overtid og /eller gis kompensasjons for ubekvem arbeidstid. 



 
 
Arbeidstid: 
Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 37,5 timer. 
Det er fleksibel arbeidstid – dels tilpasset etter klubbens behov og dels etter stillingsinnehavers ønsker. 
I perioder kan ukentlig arbeidstid overstige 37,5 timer ut fra de arbeidsoppgaver som må utføres.  
Minst 5 timer av arbeidstiden skal ukentlig være lagt til Rommen – hallen i tiden mellom kl. 17.00 og 21.00  
Øvrige tidspunkt for når klubbens medlemmer skal kunne kontakte daglig leder («telefontid») skal 
kunngjøres på Sveiva Innebandys hjemmeside og på Facebooksidene: «Trenere og lagledere» og «Sveiva 
Supporter». 
Mer detaljer om arbeidstid avtales mellom styret v/leder og administrativ leder.  
 
Arbeidssted- kontorutstyr: 
Sveiva Innebandys kontor står til disposisjon for daglig leder. 
Stillingsinnehaver kan også praktisere «hjemmekontor». 
Sveiva Innebandy stiller nødvendig kontorutstyr som PC, skriver o.l. til disposisjon for daglig leder. 
Løpende driftsutgifter som blekk, papir o.l. dekkes av Sveiva Innebandy. 
 
Kompetanseutvikling; 
Daglig leder plikter – etter oppdrag fra styret - å delta i kompetanseutviklingstiltak og på ulike møter for å 
representere Sveiva Innebandy.  Utgifter ved slike deltakelse dekkes av klubben.  
 
Avtalens varighet og oppsigelse 
 
Avtalen inngås for perioden mars 2019 (etter vedtak i ekstraordinært Årsmøte) til 31.mai 2021. 
Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 kalendermåneder.  
Eventuell oppsigelse fra Sveiva Innebandys side før 31.05.2020 kan ikke begrunnes ut fra økonomiske 
forhold (at klubben ikke har økonomiske midler til å dekke stillingen) og heller ikke at klubben vurderer at 
det ikke er behov for stillingen i det omfang/form stillingen har i henhold til denne avtalen.   I hele 
avtaleperioden kan Sveiva Innebandy si opp avtalen dersom begrunnelsen er at daglig leder ikke 
oppfyller/leverer i henhold til kontraktsvilkårene.   
Eventuelle oppsigelse av avtalen fra klubbens side skal skje etter vedtak på Årsmøtet og/eller 
Ekstraordinært Årsmøte.  
Ved at denne avtalen er tidsbegrenset avtale med utløp 31.05.2021 understrekes at denne avtalen i 
realiteten også er en melding om oppsigelse – at arbeidsforholdet opphører 31.mai 2021.  
 
Spørsmål om forståelse og etterlevelse av avtalen  
 
Begge parter – daglig leder og styret v/leder – kan ta opp forhold som gjelder avtalen – hva gjelder 
innhold, betingelser og utøvelse av jobben som daglig leder.  Eventuelle mangler i forhold til mangelfull 
oppfyllelse av avtalen (sett fra klubbens side (styret) og/eller sett fra stillingsinnehavers side) skal også 
fremsettes – dokumenteres skriftlig og den andre part må gis mulighet til å rette opp eventuelle 
mangler.  
 
Skulle Sveiva Innebandy og stillingsinnehaver ikke bli enige i forståelsen/etterlevelsen av avtalen løftes 
saken til juridisk konsulent i Norges Bandyforbund for innhenting av råd og vurderinger.  
 
Underskrift leder:      Underskrift ansatt: 


