
Organisasjonsplan, vedtatt på årsmøtet 8. mars 2021
Dette er organisasjonsplanen til Oppsal Orientering. Organisasjonsplanen skal vedtas på årsmøtet, og
inneholde et organisasjonskart og en beskrivelse av ansvaret og de viktigste oppgavene som gjelder for
ulike funksjoner i idrettslaget.

I 2005 skjedde en stor omorganisering. Da ble Oppsal IF allianseidrettslag, og de ulike
særidrettsklubbene fikk fullt ansvar for idrettslig satsing og økonomi. I denne modellen er hovedlaget,
Oppsal Allianseidrettsforening, en paraply som forvalter merkenavn, logoer, klubbfarger verdigrunnlag og
overordnede lover, samt fond, eiendeler og avtaler inngått på vegne av fellesskapet.

Utover dette organiseres all idrett tilhørende klubben i egne frittstående klubber med fullt ansvar for sin
idrett og økonomi, og med tilhørende organisasjonsnummer fra Brønnøysund-registrene. Det betyr at
om en av disse klubbene for eksempel skulle gå konkurs, så påvirker ikke dette de øvrige klubbene i
Oppsal-familien. Alle medlemmer av de ulike allianseklubbene er obligatorisk med i Oppsal IF, og klubben
betaler en årlig avgift bestemt på årsmøtet i hovedlaget for hvert medlem. Utover bruken av klubbens
merkenavn, logo, farger, verdigrunnlag og overordnede lover står ellers klubbene helt fritt i sin drift.

Verdier (fra Oppsal IF sin lov):

«Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»



Organisasjonskart

Kjønnsfordelingen skal følge §4 i Lovnorm for idrettslag.

Postadresse: Oppsal Orientering v/ Vigdis Hobøl, Nøklesvingen 96, 0689 OSLO

Bankkonto: 0532 14 39421, IBAN: NO28 0532 1439 421, BIC: DNBANOKKXXX

Organisasjonsnummer: 989 099 388

En oppdatert oversikt over styrets sammensetning og andre verv finnes på hjemmesiden til idrettslaget.

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/lovnorm-for-idrettslag.docx


Årsmøtet
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og blir avholdt hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver
er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der går det også fram hvordan årsmøtet skal kalles inn. For å ha
stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst en måned og
ha betalt kontingent.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med
på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen
fra årsmøtet skal legges ut på idrettslagets hjemmeside.

Saksliste for årsmøtet er beskrevet i Lov for Oppsal Orientering. Se også Lovnorm for idrettslag.

Styret
Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men
må håndteres av årsmøtet. Det gjelder saker som går fram av «Årsmøtet sine oppgaver» i Loven, og saker
som er av ekstraordinær karakter eller vesentlig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og aktivitet.
Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

● Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledd sine regelverk og vedtak.

● Passe på at idrettslaget sine midler blir brukt og forvaltet på en forsiktig måte i samsvar

med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og

sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og

budsjettfunksjon og har forsvarlig økonomistyring.

● Etter behov oppnevne komitéer, utvalg eller ansvarlige for spesielle oppgaver og

utarbeide mandat/instruks for deres funksjon.

● Representere idrettslaget utad.

● Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

● Oppnevne en ansvarlig for barneidretten.

Andre viktige oppgaver:

● Planlegge og ivareta lagets totale drift, her under mål- og strategiarbeid, budsjett og

regnskap.

● Sørge for at idretten sine retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt.

● Arbeidsgiveransvar for eventuelle tilsatte.

● Legge fram innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité.

● Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at

de er dekket av underslagsforsikring.

● Lage årsrapport fra styret til årsmøtet.

● Oppnevne personer til følgende komiteer: Ola Dilt, kartkomite og sportslig utvalg.

Leder
● Ansvar for at klubbens lovpålagte og viktige oppgaver gjennomføres
● Står for idrettslagets daglige ledelse, og koordinerer styrets og idrettslagets totale aktivitet

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/lovnorm-for-idrettslag.docx


● Ansvar for innkalling og gjennomføring av styremøter og årsmøter i klubben.
● Ansvar for idrettens rapportering (NIF, NOF og OIK)
● Kontakt mot Oppsal IF, idrettskrets, o-krets og NOF
● Oppmerksomheter

Nestleder
● Leders stedfortreder
● Bistå leder med styring av klubben
● Lage møteplan sammen med hele styret og distribuere den til alle styremedlemmer
● Ansvar for politiattester

Kasserer
● Ansvar for regnskap
● Ansvar for å utarbeide grunnlag for budsjettarbeidet
● Oppfølging og utvikling av økonomirutiner
● Medlemsregister og innkreving

Sportslig leder
● Lede sportslig utvalg og følge opp og utvikle sportslig arbeid i klubben
● Ansvar stafetter, representasjon og mesterskap, Eventor-tilganger
● Kontakt med trenere

Andre oppgaver som fordeles mellom styret sine medlemmer
● Følge opp og utvikle klubbens arrangementer, oppnevne løpsledere og andre nøkkelroller i

løpene
● Følge opp og utvikle klubbens mosjons- og turorienteringstilbud (Ola Dilt) og kontakt med Ola

Dilt-komiteen.
● Oppfølging og utvikling av klubbens rekrutteringsarbeid og kontakt mot råtassgruppa.
● Oppfølging og utvikling av klubbens kartarbeid og kontakt med kartkomiteen.
● Følge opp og utvikle klubbens informasjonsarbeid og oppdatere idrettslagets hjemmeside
● Søknad og rapportering midler
● Kontakt og oppfølging av skoler i klubbens nedslagsfelt
● Sikre at klubbmesterskap og sosiale klubbaktiviteter gjennomføres
● Ansvar for lager (Ryen)

Styrets arbeid
Styret har møter omtrent hver annen måned, og ellers etter behov. Styret er beslutningsdyktig når et
flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de gitte stemmene. Ved likt
stemmetall er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak,
selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

Styremøte kan avholdes ved fysisk oppmøte, per e-post, per telefon eller per videokonferanse. Det skal
alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte bør starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og
håndtering av inhabilitet skal alltid protokollføres.



Utvalg og komiteer
Mandat og oppgaver for utvalg og komiteer som er lovpålagte, går fram av idrettslagets lov. Det gjelder
valgkomite og kontrollkomite. Revisoroppgaver er en del av Kontrollkomiteens arbeid.

Kartkomite har ansvar for å oppdatere klubbens kartplan, og å koordinere kart til ulike formål.

Ola Dilt komiteen har ansvar for planlegging og gjennomføring av den årlige turorienteringen i regi av
Oppsal Orientering.

Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av idrettslaget gjennom å finne personer med rett
kompetanse til styret.

Valgkomiteen plikter:
● å diskutere med styret om mulige endringer i styrets sammensetning
● å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for

styreoppdrag, og således få greie på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for
oppdraget

● før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, levere skriftlig forslag på kandidater som
skal legges fram på årsmøtet

● under årsmøtet presentere valgkomiteens forslag.

Referanser
● Klubbhåndboka - klubbdrift (idrettsforbundet.no)
● Allianseidrettslaget - Oppsal idrettsforening (oppsalif.no)
● Lovnormer (idrettsforbundet.no)
● Sjekkliste for årsmøtet
● Mal for innkalling til styremøte
● Mal for protokoll fra styremøte
● Lov for Oppsal Orientering.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbhandboka/
https://oppsalif.no/historie/idrettsforeningen/allianseidrettslaget
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/6a083f71381b4ca2a08aec53dd74b811/sjekkliste-for-a-gjennomfore-arsmotet-i-idrettslaget.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubbhandbok/mal-innkalling-til-styremote.docx
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubbhandbok/mal-protokoll-fra-styremote.docx
https://oppsal.com/?page_id=106

