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Våre beste menn....



Einar

.. jeg er ikke født i går...



”-hvor alle trives”



Skjeberg golfklubb:

• Driver bane og anlegg, 8 mill i omsetning

• 4 heltids- og 2 deltids ansatte

• Breddeidrettslag

• Folkehelseprosjekt

• Et positivt bidrag til nærmiljøet

• Miljøvennlig

• Lavterskel for barn og unge

• Frivillighet er sentralt

• Gode arbeidsgivere



Styret har ansvar for et godt 
arbeidsmiljø-

- og det er lønnsomt!



HVEM er arbeidsgiver?

• Styret er overordnet arbeidsgiver

• De som har det definert i sin avtale/instruks, 
for eksempel daglig leder 

• En arbeidsleder er ikke nødvendigvis 
arbeidsgiver



• Vi jobber tett

• Vi liker hverandre godt

• Vi vil hverandre vel

• Vi løser det meste i 
dialog

Men organisasjonen er 
viktigst...



Hvor formelle bør vi være?



Det er godt å ha det dokumentert



Styrets arbeidsgiverrolle i et 
idrettslag

• Ansetter og sier opp

• Delegerer til daglig leder

• Bestemmer vilkår og betingelser

• Lønnsoppgjør

• HMS ansvarlig

• Handterer konflikter



Du er styreleder i klubben.

En av de ansatte mener han 
fortjener høyere lønn, og 

sammenligner seg med tilsvarende 
klubber i området. 

Hva gjør du? 



Daglig leders arbeidsgiveransvar

• Arbeidsledelse for ansatte, vikarer og frivillige

• Operativt byråkrati (lønn, skatt, feriepenger, 
pensjon, forsikring, HMS, dokumentasjon, 
søknader, rapportering, sykemeldinger, 
medarbeidersamtaler, irettesettelser, 
oppsigelser etc etc)



Du er styremedlem i Sesongen GK

Du observerer at en ansatt 
reparerer bilen sin i arbeidstiden.
Daglig leder sier at det er tatt opp 
med vedkommende flere ganger.

Hva gjør du?



Som styremedlem er du ansvarlig
for det som skjer i klubben, men du 

har ingen myndighet utenfor 
styremøtet



Hverdagen i mange idrettslag

• Ansettelser med mangelfulle/ulovlige avtaler

• Oppsigelser uten at formalitetene er i orden

• Avtaler som ikke er styrebehandlet

• Uklar rolledeling styret – daglig leder 

• Muntlig «arbeidsgiveri» - ingen referater



Du er styreleder i Skrenten GK.

Du får beskjed om at et medlem 
er observert beruset på banen. 

Han kjører golfbil.

Hva gjør du?

t



Du er styreleder.

Et medlem informerer deg om at 
hans barn forteller hjemme at 

treneren har vært litt for 
nærgående da de var alene 

sammen.

Hva gjør du?



Frykten for å gjøre feil kan 
overstyre ønsket om å gjøre 

rett



Viktig å huske på:

• Du kan ikke være forberedt på alt

• Tenk deg om før du handler – men ikke utsett

• Det går sjelden over av seg selv

• Bruk fagfolk

• Vær formell når det er nødvendig

• Behandle folk med respekt

• Styret er daglig leders viktigste støttespiller

• Det meste går bra!



Lykke til som arbeidsgiver!


