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Innledning

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva
som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.
Klubbhåndboka er laget av styret. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere,
foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Klubbens historie
Det startet for godt over hundrede år siden (1911) med den organiserte skøytesporten, og fra den
gang har skøyter hatt en bred plass i Jevnaker Idrettsforenings historie.
I begynnelsen var det Randsfjorden og Hermannstjernet som var arena for utøvelsen av skøyteferdigheter. Det ble arrangert flere store skøytestevner på fjordisen i tjue og tretti-årene som samlet
flere tusen tilskuere og gjorde dermed isen så usikker, at man måtte be publikum om å trekke
inn mot land. De erfaringene som den gang ble gjort, gjorde sitt til at skøytesporten flyttet inn på
«land.» Først til den gamle grusbanen som stod ferdig i 1937/38 på Toso, og senere til hvor vår
nåværende stadion ligger i 1971.
I løpet av den tidsepoken som har gått siden den organiserte skøytesporten startet på Jevnaker, er
det blitt fostret opp mange store skøyteløpere i bygda vår. For å nevne noen som har gjort seg
bemerket i internasjonal sammenheng, og uten noen forkleinelse til de andre gode løperne som ikke
blir nevnt her. Trekker vi frem Ivar Ballangrud, to generasjoner Haugli. Sverre på
nittenfemtitallet, barnebarna til Sverre. Søskenparet, Maren og Sverre på totusentallet, og Jørn
Didriksen på nittensyttitallet.
Det har alltid hersket en stor dugnadsånd i Jevnaker, og den har også etterlatt sine spor i
skøytesporten. Uten de utallige med driftige frivillige vi har hatt i klubben, ville det ikke ha vært
mulig og ha fått til en så stor rekrutering til idretten som Jevnaker skøyter har hatt gjennom tidene.
Det være seg alt fra trenerarbeid, arrangere stevner, tilrettelegging av økonomien og til
prosjektering av ny skøytestadion.
Jevnaker IF-Skøyter har i denne perioden de har eksistert, hatt én president i Norges Skøyteforbund,
Ole N. Tveter som ble valgt i 1938. Vi har også stått som arrangør av flere store stevner i den senere
tid foruten de stevnene som ble arrangert før den andre verdenskrig på Randsfjorden: NM for junior
i 1949, Ballangruds Landsmesterskap i 1976, NM i sprint 1979, Landsmesterskapet i 1983 (Delt
mellom Jevnaker og Liv-Hønefoss), NM senior allround menn i 1986 og NM senior allround i 2000.
Sistnevnte mesterskap ble flyttet til Geithus kunstisbane på grunn av isforholdene på Jevnaker. Nå er
det historie hva is angår.
Jevnaker IF Skøyter har endelig fått en kunstisbane som vil bringe vår lange skøytetradisjon videre
med den oppvoksende garde av gode skøyteløpere.

5

Verdier
Jevnaker IF Skøyter baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Jevnaker IF Skøyter tydeliggjort hva som skal prege oss og
klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.
Jevnaker IF Skøyter sine verdier: Skøyteglede gjennom godt samhold, lek og moro.
Verdiene skal hjelpe oss til
•
•
•
•
•

å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjon
Jevnaker IF Skøyter sin visjon:
Er å legge til rette for skøyteglede for flest mulig lengst mulig.
Vårt hovedmål er:
•
•
•

Skape glede i idretten
Inkluderende felleskap
Trygghet for løpere og foresatte

Virksomhetsidé
Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, trenere og
støtteapparat. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og
hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.

Hovedmål
Hovedmålet til Jevnaker IF Skøyter: er å legge til rette for utvikling av flest mulig løpere fra og med
rekrutt til og frem til landslag. Vi skal være en breddeklubb, men også legge til rette for eliteløpere
som vil nå toppen.
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Organisasjon
Organisering av Jevnaker IF Skøyter vedtas på årsmøtet hvert år

Organisasjonsplan
Styret Jevnaker IF Skøyter:

Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er
nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én
måned og ha betalt kontingent.
Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med
på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.
Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside.
Mer om årsmøtet finner dere i §§ 13, 14, 15, 16 og 17 i lovnorm for idrettslag

Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men
må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som
er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet.
Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.
Lovpålagte oppgaver for styret:
•
•

Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de
vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en
forsvarlig økonomistyring
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•
•
•

Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for deres funksjon
Representere idrettslaget utad
Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegge å ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
Stå for idrettslagets daglige ledelse
Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
Legge frem 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
Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene har tre faste funksjoner (leder, nestleder og kasserer) Øvrige funksjoner blir
besluttet av styret gjennoms konstituering av styret.
Organisasjonskartet under viser hvordan arbeidsfordelingen er i styret per i dag:

Styrets arbeid
Kort beskrivelse av hvordan styret arbeider:
•
•
•

Styremøter avholdes minimum 4 per år, utover dette ved behov.
Møtene holdes i speakerbua eller sportskafeen
Møtene gjennomføres med gjennomgang av referat fra forrige møte, informasjon,
innmeldte saker til beslutning og eventuelle saker som har dukket opp under møtet.
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Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene
plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.
Styremøter kan avholdes per e-post eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll
fra styremøtene.
Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av
sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.

Utvalg/komiteer
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder
valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).
For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv
når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og
utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og
hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.
Valgkomite:

Trenerteam:
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Klubbens lov
Klubben skal ha en egen lov. Loven skal være basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs
hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin
egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle
lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.
Klubbens lovnorm finner dere under menyen «medlem» på klubbens hjemmeside

Medlemskap
Ved innmelding skal medlemmene fylle ut skjema de får utlevert av medlemsansvarlig i klubben,
eller elektronisk på vår hjemmeside under menyen «medlem» her. Navn, fødselsdato, adresse,
e-postadresse og telefonnummer skal fylles ut. Navn og kontaktinformasjon til foresatte skal også
oppgis. Alle medlemmer får en egen personlig idrettsside/ profil på Min Idrett (idrettsforbundet) når
de blir registrert som medlem. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan
brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på
arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til
lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være
aktuelle og interessante for deg.
Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle
som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen
kontingenten er betalt.
En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke
inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få
betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding
skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn
ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt.
Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til
opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem,
må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten som er vedtatt på siste årsmøte til Jevnaker IF Allianse er som følger.
•
•
•

Støttemedlemskap i JIF-Alliance skal koste 250kr per år
Æresmedlemskap i JOF-Alliance skal koste 10kr per år og betales av JIF-Allianse
Allianselagene betaler 100kr per aktivt medlem til JIF-Alliance i lagskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og kreves inn av de selvstendige idrettslagene i
alliansen som igjen betaler inn til JIF Alliansen. Det Alle skal registreres med navn, fødselsdato,
adresse og e-postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.
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Treningsavgifter
Treningsavgiften vedtas av styret årlig, men kan justeres ved behov og er som følger
Skøyteskole
kr 450
Rekrutt
kr 500
Aldersbestemt kr 750
Junior
kr 1000
Elite/Senior
kr 2500
Treningsavgiften dekker startkontingenter, refusjonsordninger, treneravgifter.
Treningsavgiftene fastsettes av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene.
Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, skal begge være spesifisert
på fakturaen.

Startkontingenter – deltakeravgifter
Deltakelse i konkurranser krever startkontingent. I individuelle idretter er det som oftest slik at
startkontingenten påløper for hver konkurranse.
I Jevnaker IF Skøyter dekker klubben alle startkontingenter for skøytesesongen. I tillegg dekker
klubben 50 % av to samlinger som klubben står ansvarlig for. I konkurranser utenfor sesongen,
eksempelvis sykkelritt må den enkelte utøver selv dekke påløpte kostnader.

Klubbens aktivitetstilbud
Jevnaker IF Skøyter er aktiv innen hurtigløp. I tillegg til vanlig hurtigløpstrening gjennomføres det
skøyteskole for barn i alderen 4-9 år per sesong.
Klubben har følgende aktivitetstilbud:
•
•
•
•
•
•

Skøyteskole, tirsdager fra 1800-1900
Klubbløp, onsdager fra 1800-1930
Rekrutt, tirsdag og torsdager fra 1730-1930
Aldersbestemt tirsdag og torsdager fra 1730-1930
Juniorløpere, tirsdag og torsdager fra 1730-1930, lørdag og søndag fra 1000-1200
Senior/ elite, tirsdag og torsdager fra 1730-1930, lørdag og søndag fra 1000-1200

Les mer på vår hjemmeside www.jevnakerskoyter.com

Barne- og ungdomsidrett
Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig!
Barneidrett
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og
bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger
intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at
•
•
•
•

aktiviteten skjer på barnas premisser
barna har det trygt
barna har venner og trives
barna opplever mestring
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•
•

barna får påvirke egen aktivitet
barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Les mer
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben
og trenerne skal sørge for
•
•
•
•
•
•

at ungdom kan bli så gode som de selv vil
å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
at ungdom får bidra med det de kan
at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Les mer
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund
Funksjonshemmede
Klubben har ikke fast opplegg for funksjonshemmede, men det er tilrettelagt for å trene på stadion
for de som måtte ønske det.
Les mer
Informasjon om Idrett for funksjonshemmede fra Norges Idrettsforbund

Aktivitetsplan/terminliste
Skøytegruppa har en aktivitetsplan som gir en oversikt over de ulike aktivitetene i klubben. Sportslig
leder sammen med trenere og den enkelte utøver legger plan for hvilke løp som skal prioroteres i
løpet av sesongen. Aktivitetsplanen og terminlisten publiseres på klubbens hjemmeside.

Klubbens arrangementer
Utover terminlisten til Norges Skøyteforbund har klubben noen faste aktiviteter
• Dugnad på årlig krepselag Kistefoss
• Treningssamling Inzell for juniorløpere og oppover
• Krystallcup
• Et nasjonalt mesterskap (NC, NM tilsv)

Reise/ refusjonsordning i klubben
Det er mye reiseaktivitet i klubben i løpet av sesongen. Som følge av det er det etablert noen
refusjonsordninger som beskrives under
•

Klubben dekker alle startkontingenter på skøyteløp
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•
•
•
•

Klubben gir 350 kr i refusjon mot kvittering for overnatting på hotell (en overnatting per
helg). Utarbeidet refusjonsskjema skal benyttes.
50 % refusjon på to treningssamlinger organisert av klubben
100 % ved representasjon i nasjonale/ internasjonale mesterskap (så lenge klubben har
økonomi til det)
Klubben dekker kostnader til reiseansvarlig utpekt av klubben (der hvor særskilt ansvar er
påkrevd)

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig
reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av
foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det
kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være
kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt
dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.
Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe
mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget.
For å få refundert et beløp skal det fylles ut et refusjonsskjema som dere finner på hjemmesiden,
kvitteringer/ billag for utlegg skal legges ved. Søknad om refusjon skal sendes frem senest en måned
etter gjennomført aktivitet. Søknader sendt etter dette kan vi ikke garantere at vil bli refundert.

Til deg som er …
Utøver
Utøverne bør være kjent med
•
•
•
•
•
•

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
dugnad
klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne
klubbens sponsorregler

Forelder/foresatt
Foreldre bør være kjent med
•
•
•
•
•
•
•
•

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
forsikringer
politiattest
dugnad
klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene
klubbens sponsorregler
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Det er mange foreldre som ikke selv er medlemmer. Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap,
som kan stemme på årsmøtet. Foreldre til mindreårige barn, kan stemme på vegne av disse på
årsmøte.
Les mer
Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen

Trenere
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor
være kjent med
•
•
•
•
•
•
•
•

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
lisens og forsikringer
politiattest
kompetansetilbud for trenere
klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

Sportslig leder
Sportslig leder har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben eller gruppen.
Sportslig leder skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige
målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og
sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.
Oppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan
Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppens sportslige aktivitet
Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
Arrangere trenermøter
Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere
Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben
Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer
Årsmelding for klubbens sportslige plan

Trener
Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne
rapporterer til hovedtreneren. I lagidretter samarbeider trenerne med laglederen om organiseringen
av aktivitetene som laget deltar i.
Oppgaver
•

Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens
sportslige plan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan
Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere
Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp
Ha dialog og samarbeid med foreldre
Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp
Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
Følge gjeldende regelverk
Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges
idrettsforbund
Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og
retningslinjer
Være oppdatert på informasjon fra styret
Representere klubben på en god måte

Klubbdrift
I denne delen av klubbhåndboka beskriver klubben hvordan de arbeider for å oppnå en
velfungerende drift av klubben.

Årshjul
Jevnaker IF Skøyter har en oversikt på hjemmesiden som viser de viktigste tingene som skjer i
klubben hvert år.
Årshjulet finner dere på hjemmesiden her

Kurs og utdanning
I Jevnaker IF Skøyter er det muligheter for å ta kurs eller utdanning gjennom klubben. Det er viktig at
klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i
den jobben de skal gjøre.
Vi kan tilbud følgende kurs/ utdanninger i samarbeid på Idrettsforbundet
•
•
•

•

Trenerkurs
Dommerkurs hurtigløp
Starterkurs hurtigløp
Kurs for drift av idrettslag

Medlemshåndtering
Jevnaker IF Skøyter benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender
elektroniske betalingskrav på epost til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser
og rimeligere innkreving av kontingenter.
KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett
kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.
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Dugnad og frivillig arbeid
Jevnaker IF Skøyter drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre
stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at klubben har gode aktivitetstilbud
og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i klubben, blant annet
putedugnader, rydding i klubbhuset, gjennomføring av arrangementer, kjøring av ismaskin og
kioskdrift. Dette frivillige arbeidet som kommer klubben og medlemmene til gode, kalles «dugnad».
Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir
satt stor pris på!

Politiattester
Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning
med politiattest:
1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine
barn.
Prosedyre for politiattest i klubben:
•
•

•
•
•

Styret har oppnevnt Liv Tove Wego som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i
idrettslaget. Styret og Liv Tove Wego informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
Ansvarlig for politiattest sender inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må
undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte
søkeren.
Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for Liv Tove Wego.
Ansvarlig for politiattest lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest,
at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
Ansvarlig for politiattest gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser
politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Les mer
Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund

Klubbens antidopingarbeid
Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt
avstand fra all bruk av dopingmidler.
Jevnaker IF Skøyter er registrert som «Rent idrettslag».
Les mer
Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge

Kommunikasjon
Jevnaker IF Skøyter er en aktiv klubb som prøver å legge best mulig til rette for alle medlemmer av
klubben. For å få til dette prøver vi så godt det lar seg gjøre og informer om aktiviteter eller annen
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relevant informasjon. I dette arbeidet bruker vi aktivt sosiale medier som sms, mail, Facebook,
Instagram og informasjon på vår hjemmeside. For at vi skal lykkes er vi avhengig av både sender og
mottaker er på samme nett. Med det menes det at klubben har et ansvar for å informere, men det
enkelte medlem og dens foresatte har også et ansvar i å holde seg orientert om den informasjonen
som blir sendt ut.
All formell informasjon om klubben finner dere på vår hjemmeside: www.jevnakerskoyter.com
Klubbens mailadresse er: jevnaker.if.skoyter@gmail.com
Dere oss også på følgende sosiale medier:
•
•
•

Facebook: https://www.facebook.com/Jevnaker.if.skoyter/?ref=aymt_homepage_panel
(lukket gruppe kun for medlemmer)
Facebook: https://www.facebook.com/Jevnaker.if.skoyter (åpen organisasjons side)
Instagram: jevnaker.if.skoyter/ #jevnakerskoyter

I tillegg blir det sendt ut mail og sms ved behov.

Sikkerhetsarbeid (HMS)
Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på
arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.
Sikkerhetsrutiner skal beskrives før gjennomføring av arrangementer, reiser, dugnader m.m. Det kan
gjøres skriftlig i en internkontrollhåndbok eller på et elektronisk internkontrollsystem. Andre
beskrivelser kan være kontrollrutine for anlegg og utstyr eller sikkerhetsprosedyre for trening.

Økonomi
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer
at styret har ansvar for at
•
•
•

klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
klubben har en forsvarlig økonomistyring

Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige
leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og
ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:
•
•
•
•
•
•

•

Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.
Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.
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Forsikringer
Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til
den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. Klubben
må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret
gjennom medlemskontingenten.
Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.
Les mer
Informasjon om Idrettsforsikring for barn

Anlegg og utstyr
Jevnaker IF Skøyter benytter følgende anlegg
•
•
•
•
•
•

Sportskafeen
Speakerbua
Traktor med fres (eies av Morten Haugli)
Kunstisbanen
Gjerde og sikringsputer
Klubben leier ut hurtigløp-/ lengdeløpsskøyter

Dersom klubben eier anlegg selv:
•

Sportskafeen leies ut til sportslige eller private arrangementer i henhold til egen leiekontrakt

Utmerkelser og æresbevisninger
Her vil vi sette inn utnevnelser av æresmedlemmer eller har andre utmerkelser som tildeles i
klubben. (retningslinjer er per i dag ikke klare)
Forslag til utmerkelser og æresbevisninger:
•
•
•

Æresmedlem
Årets nykommer
Årets ildsjel
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