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Hovedsponsor 2012-2014 

Organisasjonsplan 2014/2015 – sak 6, styrets innstilling 
Vedlegg til vedtektene – gjennomgås og vedtas på årsmøtet hvert år. 

HK Eidsbergs organisasjon består av hovedstyre med 5 medlemmer og 2 undergrupper. 

Nytt styre tiltrer 1.mai og følger hånballsesongen, fra 1.mai til 30.april. I perioden fra årsmøtet 
til 1.mai, skal avtroppende styre sørge for at nye tillitsvalgte settes inn i sine oppgaver. 

 

Styret består av: 

 Styreleder – velges for 1 år  

 Styremedlem/ sportslig leder – velges for 2 år  

 Styremedlem/ sekretær – velges for 2 år  

 Styremedlem/ sponsoransvarlig – velges for 2 år  

 Styremedlem/ kasserer – velges for 2 år  

 2 varamedlemmer – velges for 2 år 

Blant styremedlemmene velges nestleder for 1 år. 
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, dog slik at det er 2 styremedlemmer og 1 
varamedlem på valg ved hvert årsmøte. 

Sportslig gruppe: 

 Ledes av styremedlem/sportslig leder 

 Har 4 øvrige medlemmer valgt av årsmøtet for 2 år med fordeling slik at det er 2 
gruppemedlemmer er på valg hvert årsmøte. Ett av gruppemedlemmene velges av 
årsmøtet som dommerkontakt. 

 Gruppen settes sammen i tråd med sportslig plan, og fordeler funksjoner seg i mellom: 
o Trenerkoordinator/faglig veileder 
o Kontaktperson for trenere/lagledere 
o Kontaktperson for oppmenn og foreldrekontakter 
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Dugnads-/sponsorgruppe: 

 Ledes av styremedlem/ sponsoransvarlig 

 Har 4 øvrige medlemmer valgt av årsmøtet for 2 år med fordeling slik at det er 2 
gruppemedlemmer på valg hvert årsmøte. 

 Materialforvalter velges separat, men sorterer under dugnadsgruppa. 

 Gruppen fordeler følgende funksjoner seg i mellom: 
o Ansvarlig for reklame 
o Ansvarlig for dugnader 
o Ansvarlig for arrangement i Eidsberghallen 
o Ansvarlig for innkjøp og forvaltning av materiell og utstyr 

Ansvarlig for klubbens internettsider: 

Velges av årsmøtet for 2 år av gangen. 
Internettansvarlig er fristilt styret og undergrupper. Internettansvarlig rapporterer til 
styreleder. 

Valgkomité: 

Valgkomité består av leder og 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år av gangen – slik at 
2 medlemmer er på valg hvert årsmøte. 
Det velges ikke varamedlemmer til valgkomitéen. 

Revisorer: 

Årsmøtet velger 2 revisorer for 2 år av gangen – dog slik at 1 revisor er på valg hvert årsmøte. 

Representanter til ting og idrettsorganer som følger (Oversikt innarbeides her): 

 Regionsting – leder om mulig, alternativt person utpekt av styret. 

 Smaalenene cup – minimum 1 representant skal velges på årsmøte i Smaalenene Cup i 
november. Delegat velges på årsmøte i HK Eidsberg våre i forkant. 

 SMIP (Styreverv/oppgaver i Stiftelsen Mysen Idrettspark). 

 Representant i Eidsberg Idrettsrådets styre – utpekes av styret. 

 Delegater til årsmøtet i Eidsberg Idrettsråd – HK Eidsberg kan stille med 4, fortrinnsvis 
fra styret. Det skal kunne forevises fullmakt fra styret. 
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Funksjonsbeskrivelser for årsmøtevalgte representanter 

(Det skal utarbeides mer detaljerte stillingsbeskrivelser for de forskjellige verv/oppgaver) 

Styreleder: 

 Lede styrets arbeid 

 Signere sponsoravtaler 

 Signere kontrakter med trenere og dommere. 
Sekretær: 

- Føre referater og vedtaksprotokoller fra styremøtene 
- Oppdatere klubbens vedtekter og organisasjonsplan i tråd med årsmøtevedtakene 

 
Kasserer: 

 Føre regnskap for klubben 

 Ansvarlig for klubbens medlemsregister 
 
Sportslig leder: 

 styremedlem  

 leder av sportslig gruppe og derigjennom ansvarlig for gruppens aktivitet 
 
Dugnad-/sponsoransvarlig: 

 styremedlem 

 leder av dugnad-/sponsorgruppe 
 
Dommerkontakt: 

 Rekruttere dommere og barnekampledere 

 Besørge og koordinere aktivitet for observatører, dommerveiledere og 
barnekampveiledere 

 
Ansvarlig for arrangement i Eidsberghallen: 

 fordele dugnadsaktivitet blant lagene 

 besørge kamprapporter, kasse og klokke til arrangementene 

 besørge oppgjør med dommere 
 
Ansvarlig for internettsider: 

 bygge opp og drifte klubbens internettsider 

 koordinere lagenes egen aktivitet på sidene, inkludert å fordele og følge opp 
redigeringstilganger 

 


