
Velkommen som nytt styremedlem
Velkommen til norsk idrett.



Agenda

✓Golfklubben – en del av norsk idrett.

✓Styrets oppgaver og ansvar.

✓Gode verktøy  i hverdagen.



Staten og idretten

• Statens støtte gis til den frivillige, 
medlemsbaserte idretten. Tilskudd fra 
spillemidlene skal ikke danne grunnlag for 
fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til 
fortjeneste for private eiere.

• Begrunnelsen for støtten er knyttet til idrettens 
egenverdi og nytteverdi.

• Et mål med støtten er å bidra til: 

– å bevare og sikre NIF som en åpen og 
inkluderende organisasjon.

– og til at I.L. er arenaer for meningsdannelse 
og verdifulle rammer for sosialt fellesskap.



Staten og idretten

• Støtte gis først og fremst til anlegg og til aktivitet. 

• Sterkt fokus på barn og unge. Og på lokalleddet 
(I.L).

• Overskuddet fra Norsk Tippings spill hvert år 
(spillemidlene) fordeles til idrett (64%), kultur 
(18%) samt samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjoner (18%).                                  

Staten legger en del føringer 

gjennom hovedfordelingen. 



• Stortinget - Stortingsmeldinger.

• KUD.

• Idrettstinget, NIF.

• Golftinget, NGF.

• Klubb.



Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF)

• En frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig 
organisasjon.

• Arbeider for at alle mennesker gis mulighet til å 
utøve idrett ut i fra sine ønsker og behov. 

• Skal være en positiv verdiskaper for individ og 
samfunn og dermed styrke sin posisjon som 
folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.



Norsk Idrett

Visjon: 

«Idrettsglede for alle»

Verdier:

«Leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende»

Virksomhetsidé: 

«Alle skal oppleve idrett, mestring og utvikling i idrettens trygge og gode 
fellesskap».



§1 Formål

• Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité (NIF).

• Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,   
fellesskap, helse og ærlighet.



Idrettslag (klubber)

Enkeltmedlemmer

Idrettsråd

Idrettskrets

Særforbund

Norges idrettsforbund

Særkrets/-region



Agenda

✓Golfklubben – en del av norsk idrett.

✓ Styrets oppgaver og ansvar



Styrets oppgaver

✓Ansvarsoppgaver

✓Strategioppgaver

✓Ressursoppgaver



Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom 
to årsmøter.

Styret går foran og viser vei.

«Alle i styret jobber mot samme mål for å skape 
en god klubbkultur og et godt klubbmiljø. Det gir 
god aktivitet og et godt sted å være».



Styrets ansvarsoppgaver

• Styret er et kollegium. 

• Den enkelte styrerepresentant representerer ikke sine egne 
interesser, men klubbens/idrettslagets. 

• Den enkelte må vise lojalitet til styrets beslutninger og forsvare disse 
utad, også i de tilfeller det har vært uenighet i utgangspunktet.

• Følge norsk lov og idrettens lov og regelverk, golftingets 
bestemmelser og vedtak.



Lovnorm for idrettslag

§ 2:  Organisasjon
§ 3:  Medlemmer
§ 4:  Kjønnsfordeling
§ 5:  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett
§ 6:  Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
§ 7:   Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til       
klubben
§ 8:  Inhabilitet
§ 9:  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
§10: Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/klubbveilederen/jusavtaler


Lovnorm forts.

III. Økonomi
§11:  Regnskap- og revisjonsplikt
§12:  Budsjett
§13:  Utlån og garanti

IV. Årsmøte, styre, utvalg, mv.
§§ 14-23.

V. Øvrige bestemmelser
§§ 24-27

Del B: Særlig tillegg godkjent av idrettsstyret for golfklubber.



Styret har en rekke lovpålagte oppgaver:

✓ Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og planer.

✓ Påse at Klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på 

årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd,

✓ og sørge for at Klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en 

forsvarlig økonomistyring.

✓ Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen.

✓ Oppnevne ansvarlig for barneidretten.

✓ Etter behov – oppnevne komitéer, utvalg og personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for 

disse.

✓ Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt 

representanter.

✓ Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av idrettsstyret.

✓ Benytte  et elektronisk medlemsregister godkjent av NIF – GolfBox.



Tillegg for golfklubber

✓Oppnevne en VTG ansvarlig.

✓Oppnevne en HpC komité med en leder.

✓Turneringsansvarlig/komité for turneringer.



Styreleders ansvar

• Styreleder har et særskilt ansvar for å bestemme når det skal avholdes styremøter.

• Forberede saksliste, lede styremøtene.

• Gi alle styrets medlemmer mulighet til å forberede seg før styremøtet.

• Bidra til åpenhet og konstruktive diskusjoner.

• Sørge for oppsummeringer og klare vedtak.

• Sørge for at protokoll skrives og vedtak følges opp.

• Er det ansatt daglig leder – styreleder er kontaktpunkt mellom DL og styret.



Gode råd

✓ Har klubben ansatte?

Styret har et overordnet arbeidsgiveransvar. 

Ansatte i idretten har samme rettigheter som alle andre arbeidstakere i 
Norge.

Sørg for å ha gode funksjonelle arbeidsavtaler - skriftlige.

Ha en god  og tydelig rolleavklaring mellom DL og styret.

Funksjonell stillingsinstruks/mandat. 

✓ E-læringskurset: «Idretten som Arbeidsgiver»

https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=61


Gode råd 

Har klubben HMS-ansvar?

✓ Har klubben ansatte eller ansvar for andre?

✓ Har lokaler eller drifter anlegg?

✓ Har klubben maskiner eller utstyr?

✓ Har klubben arrangementer?

✓ Har klubben frivillige og dugnader?

Hvis klubben svarer ja på ett eller flere av spørsmålene, så gjelder HMS-reglene i arbeidsmiljøloven. 

Det er styrets ansvar. 

Ved dugnader og annet frivillig arbeid: 

Klubben må sørge for nødvendig opplæring av de som deltar på alle områder



Gode råd

✓Underslagsforsikring, lovpålagt.

✓Utarbeid en fullmaktsmatrise.

✓ Ta et felles ansvar i styret  og fordel oppgaver og roller.

✓ Avklar forventninger innad i styret.



Styrets strategi- og ressursoppgaver

✓Styret skal bidra til utvikling av hele klubben, skape aktivitet 
og motivere frivillige.

✓Sørge for å følge opp klubbens strategiske plan og 
handlingsplan.

✓Sørge for at klubben har en god og funksjonell organisering 
og forvaltning av sine ressurser.



• Bygge klubbens omdømme.

• Bygge felles klubbfølelse og klubbkultur.

• Skape engasjement og aktivitet.

• Bygge en åpenhetskultur i klubben/idrettslaget.

• Utvikle klubben/idrettslaget i riktig retning.

• Utvikle de frivillige ressursene.

Verdier, visjon og virksomhetsidé er klubbens viktigste 
styringsparametere. 



Styrets strategi- og ressursoppgaver

✓Styret skal bidra til utvikling av hele klubben, skape aktivitet 
og motivere frivillige.

✓Sørge for å følge opp klubbens strategiske plan og 
handlingsplan.



Hva er strategisk viktig for klubben på lang sikt? 

Ha et godt planverk.

✓Virksomhetsplan:

En virksomhetsplan beskriver hovedmål og delmål basert på verdiene, visjonen 
og virksomhetsideen. Skal den ha noen verdi må den forankres blant 
medlemmene slik at de føler eierskap.

✓Handlingsplan/aktivitetsplan

Beskriver hvilke delmål og virkemidler styret ønsker å prioritere, basert på 
hovedmål fra virksomhetsplanen.

Beskriver arbeidsdelingen i idrettslaget.

Flere skal involveres og føle ansvar for de oppgaver som skal løses.



Styrets strategi- og ressursoppgaver

✓Styret skal bidra til utvikling av hele klubben, skape aktivitet 
og motivere frivillige.

✓Sørge for å følge opp klubbens strategiske plan og 
handlingsplan.

✓Sørge for at klubben har en god og funksjonell organisering.



ÅRSMØTE

ValgkomitéRevisor/KU

STYRET*

Administrasjon

Anlegg Idrett Økonomi
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B&U

Grasrotandel

Webmaster

VP-råd

Ressursgrupp

e org.plan

Plan- og 
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é
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V



«Medlemmene – klubbens viktigste ressurs»

• Skaper miljø.

• Bidrar med frivillighet.

• Skaper/bidrar til en solid økonomisk base.

• Medlemmene er klubben.

• Rekruttere, ivareta og utvikle frivillige ressurser i klubben.



Verktøy for en enklere hverdag

• Golfspilleren i Sentrum.

• GolfAdmin: Digitalt Årshjul,  Golfstrømmen og Klubbinfo.

• GolfBox.

• Klubbveilederen. 

• NGFs hjemmesider.

• Kurs, webinarer, nettmøter.

• Golftinget/Golfforum, nettverksmøter regionalt.

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfspilleren-i-sentrum
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/golfstrommen
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/klubbveilederen/
https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/webinarer/


#golfglede


