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Presentasjonsrunde



Tidsplan for 
kvelden

• Kl 1730-1800 Mat

• Kl 1800-1840 Status og OIKs kompetansepakke

• Kl 1840-1940     Erfaringsutveksling, gruppearbeid

• Kl 1940-2000 Forskning, tilskudd og nye møteplasser



Hva har skjedd det siste året?

• Pilotprosjekt

• Informere og påvirke

• 1 Startmøter med situasjonsbeskrivelse

• 2 Økonomisk gjennomgang



Tilskuddsbrevet

= Har tatt utfordringen om innsats for aktivitetsutvikling, 
deltakelse og posisjon i lokalsamfunnet. Idrettslaget går 
foran i arbeidet om målet om idrettsglede for alle.

Foregangsklubber 

• 9 idrettslag mottok starttilskudd desember 2018.

• Mulighet for å søke støtte til gjennomføring av nye 
aktivitetsskapende tiltak i perioden

Varighet: Partnerskap i 3 år. 



1: Utarbeide en beskrivelse av 
idrettslagets nærmiljø og 

identifisere innsatsområder.

2: Kartlegge 
samarbeidsmuligheter med 
aktører i eget nærområde; 
bydel, skoler/AKS, andre 

idrettslag, relevante 
organisasjoner

3: Gjennomgå status for 
grunnleggende 

organisasjonskrav, og gjøre 
tiltak ved avvik

4: Etablere retningslinjer for å 
styre og begrense kostnader 

for deltakelse

5: Utarbeide en langsiktig 
tiltaksplan. Nye aktiviteter i 

samsvar med målene

6: Være en formell partner og 
mottaker av nye medlemmer 

gjennom Aktivitetsguide

7: Dialog med OIK om 
idrettslagets utfordringer og 
kostnadsdrivende elementer

8: Dokumentere anvendte 
midler per 30. april 2019 og 

plan for anvendelse av 
restmidler

9: Idrettslagets arbeid skal 
forankres i idrettslagets styre 

og gruppestyrer



Forslag til oversikt

Oppgave Kommentar Status

Godkjent lov

Politiattest- og barneidrettsansvarlig Godkjent lov

Årshjul Politiattest- og 
barneidrettsansvarlig

Funksjonsbeskrivelser Årshjul

Kartlegge aktuelle samarbeidspartnere Funksjonsbeskrivelser



Veien videre

• Oppfølgingsmøter med hvert enkelt 
idrettslag

Startavtalen – følge opp videre

• Herunder krav om å gjennomføre Bedre 
Klubb

• Ny tilskuddsordning OIK: 
«Kompetansepakken»

Nytt: Kompetansefokus



Ble forrige årsmøte avholdt, innen 31. mars, med innkalling, sakliste og 
protokoll, i samsvar med kravene i NIFs lovnorm for idrettslag?

Idrettslagets lov skal være i samsvar med gjeldende lovnorm for idrettslag. 
Lovendringer må vedtas på årsmøtet. Hvordan har styret forholdt seg til 
dette?

Idrettslag skal bruke et av de godkjente elektroniske medlemssystemene. 
Gjør ditt idrettslag det?

Idrettslaget skal ha rutiner som sikrer at idrettens regnskapsbestemmelser 
etterleves. Har ditt idrettslag slike rutiner på plass?

Har idrettslagets årsmøte valgt det antall tillitsverv som følger av 
idrettslagets lov?

Tilbyr idrettslaget aktivitet for mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming? 
Hvordan jobber styret med politiattester?

Har idrettslaget tilrettelagt aktiviteter for barn til og med 12 år? 
Hvordan jobber styret med bestemmelsene for barneidrett?



Kompetansepakken

• Idrettslag som sender sine tillitsvalgte på kurs/samlinger premieres



Kurs med førsteprioritet

Tiltak 1-4



Kurs med førsteprioritet

Tiltak 1-4

Tilskudd x4

Eksempel: Påmelding 200,- gir tilskudd på slutten av halvåret 800,-

Krav: Bedre klubb



Kompetansepakken

Tiltak 5 til 21

Krav: 

• Gjennomført Bedre klubb

• Flertallet i styrer, komiteer og utvalg må ha gjennomført de 
første fire kursene



Kompetansepakken

Tiltak 5 til 21

Krav: 

• Gjennomført Bedre klubb

• Flertallet i styrer, komiteer og utvalg må ha gjennomført de 
første fire kursene



Tiltak som gir uttelling

Tiltak 5-9



Tiltak 10-14

Pilotprosjekt: Kun foregangsklubber i første runde



Tiltak 15-21

Pilotprosjekt: Kun foregangsklubber i første runde



Veien videre• Oppfølgingsmøter med hvert enkelt 
idrettslag

Startavtalen – følge opp videre

• Herunder krav om å gjennomføre Bedre 
Klubb

• Ny tilskuddsordning OIK: 
«Kompetansepakken»

Nytt: Kompetansefokus

Oppsummert:



Gruppearbeid: Erfaringsutveksling

1: Økonomi

Hvordan jobber ditt idrettslag for å redusere kostnader for det enkelte 
medlem? Gi konkrete eksempler.



Gruppearbeid: Erfaringsutveksling

2: Aktiviteter

Hvilke aktiviteter har dere satset på i dette prosjektet? Hva har 
fungert/ikke fungert? 



Forskning
• Samarbeid med NOVA og NIH

• Tester effektene av prosjektet



Videre tilskudd

• Inkluderingsmidler

• Aktivitetsstøtte til å teste tiltak innen 
rammen til foregangsklubbprosjektet



Nye møteplasser

• Temaer til diskusjon
• AKS

• Daglig leders oppgaver/stillingsinstruks

• Ungdomssatsning

• Bruk av aktivitetsguide

• Trening på tvers av idretter

• Involvering av gruppene i idrettslaget

• Annet? (se rapport)

• Samling 1 gang i kvartalet?




