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Innledning
Organisasjonsplanen er ment som et styrende dokument for Stavanger Hockey. Hensikten har
vært å
Nedtegne i dokument form de overordnede retningslinjer som lagets styrende organer skal
arbeide etter.

Organisasjonsplanen er utarbeidet innenfor rammene av lagets lover.
Styret eller andre organer innen laget som styret gir fullmakt, kan vedta nærmere instrukser/
retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen.
Styret skal påse at planen underlegges tidsmessig revisjon.

Historikk
Stavanger Hockey ble startet i 2000.

Idrettslagets formål
Stavanger hockey skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
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Idrettens verdier: Fe
ellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Visjon
I
Ishocke
ey- verd
dens bes
ste barn
neidrettt.

Verdiigrunnla
aget
Hvorfor ttrenger en ve
erdier?
FELLES
S VERDIER, NÅR DE ER GODT FOR
RANKRET OG SYNLIGGJORT:
• S
Skaper fellessskapsfølelse og harmon
ni,
• S
Skaper lojalitet og forplik
ktelse,
• S
Skaper mening og motivasjon
• Ø
Øker ansvarrsfølelsen,
• S
Skaper stabiilitet
• G
Gir kriterier og
o retning for fremtidig ha
andling
• S
Skaper identtitet
• G
Gir grunnlag
g for kommun
nikasjon
og samh
handling
Felles ve
erdier danner utgangspunkt for felles :
et
– leveregler i styre
enerteamet
– leveregler for tre
– forelldrevettregler
– spille
eregler i et la
ag

Virkso
omhets
sideen
Stavanger Hockey skkal være aktør for utviklin
ng av idretten
n til en betyd
delig bredde-- og
konkurra
anseidrett i Stavanger,
S
bå
åde i egen re
egi og i sama
arbeid med andre.
a

nisasjonsplan
n for Stavang
ger Hockey vedtatt
v
på års
smøtet 21.066.2012.
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Han
ndlingsp
plan
Stavanger Hockey har utarbeidett følgende m
mål for 2012.

Hva

Hvordan

Hv
vem

Tidsfrrist

Resultat

Etablere
e utvalg for
rekrutterring

Sende ut
forespørsel til
foreldre til yngre
spillere

Styyret/barne&ung
dom
mssekretær

Innen utløpet
u
av
augustt

Etablere
e utvalg for
breddeavdelingen
5)
(U8-U15

Sende ut
forespørsel til
foreldre til
spillerne i
aldergruppe
etn
Sende ut
forespørsel til
foreldre blan
nt
jentegruppe
ene
Sende ut
forespørsel til
foreldre i
spillergruppen
Sende ut
forespørsel til alle
foreldrene i
spillergruppen
Sende ut
forespørsel itl alle
foreldrene i
spillergruppen
Annonsering
g på
hjemmeside
er og
direkte kontakt
med potensielle
kandidater

g
Styyret/barne og
ung
gdomssekrettær

u
av
Innen utløpet
augustt

Etablert
rekrutteringsutval
g for å bed
dre
rekrutteringen av
nye
hockeyspillere itl
HS
Etablert uttvalg for
breddeavd
delingen

g
Styyret/ barne og
ung
gsomssekrettær

u
a
Innen utløpet
augustt

Etablert uttvalg for
jentesatsin
ngen

g
Styyret/barne og
ung
gdomssekrettær

u
av
Innen utløpet
augustt

Etablert uttvalg for
junior elite
e

g
Styyret/ Barne og
ung
gdomssekrettær

u
av
Innen utløpet
juni

Etablert uttvalg for
markedsfø
øring/sp
onsor

g
Styyret/Barne og
und
dgomssekrettær

u
av
Innen utløpet
juni

Etablert uttvalg for
drakt/bekle
edning

Styyret

Innen utløpet
u
av
augustt

Styyret

Innen utgangen
u
av september

Videreføre
e ”den
røde tråd” med
det mål at alle
spillerne få
år
muligheterr til å
uvikle seg ihht
egne
målsetting
ger.
Oppfylle de
målene klu
ubben
har satt se
eg

Styyret/Oilers

Innen utgangen
u
av august

Etablere
e utvalg for
jentesatssing

Etablere
e utvalg for
Junior Elite

Etablere
e utvalg for
markedssføring/sp
onsorinn
ntekter
Etablere
e utvalg for
drakt/bekledning

Ansette sportslig
leder Bre
edde

Ansette en barne
og
ungdomsssekretær

Ansette sportslig
leder Elitte

Annonsering
g på
hjemmeside
er og
direkte kontakt
med potensielle
kandidater
Samarbeid med
m
Oilers

Utvikle spiillere
slik at de bedre
b
kan utvikle
e seg for
å hevde se
eg i sin
aldersklas
sse samt
forberede dem for
mulig spill på et
høyere niv
vå i 1.
divisjon eller elite
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Idrrettslagets Org
ganisasjjon

Å
ÅRSMØTET

Ho
ovedstyret
Led
der
Nes
stleder
Styrremedlem
Styrremedlem
Styrremedlem
Styrremedlem
Varramedlem

Valgkom
mité
Lede
er
Medlem
Medlem
Vara
amedlem
Vara
amedelm

Rev
visor
1. Rev
visor 1
2. Rev
visor 2
Dette gjelder for la
ag med omseetning
underr kr. 5 mill.
Ikke
e sportslige utvalg
u
ihht
orga
anisasjonspla
anen. F. ekss
marrkedsføringsu
utvalg, draktuutvalg
osv

Administra
asjon
Barne og
o
ungdomsse
ekretær

Sportslig leder
Bred
dde

Sportslig leder
Elite

Rekkrutterin
gsu
utvalget

Breddeuttv
alget

Jen
nteutval
gett

Eliteutva
alg
et

Hocckeysko
len

Gutter U8
8U15

Jen
nter U8U1 4/15

U16-U20
0

Merknad
d:
H
Hovedstyret::

Kvvinner
eliite

Antall sttyremedlemm
mer og varam
medlemmer fastsettes
f
avv årsmøtet
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Å
Årsmøte
et
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Å
Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste
e myndighet.
Å
Årsmøtet blirr avholdt 1. gang
g
i året i m
måneden som er fastsattt i loven.
Protokollen fra
f årsmøtet sendes til id rettrådet i ko
ommune, og de særkretsser idrettslage
et er
ttilsluttet. Pro
otokollen kan legges ut på
å idrettslagetts internettsid
der.
Innkalling til årsmøtet ska
al skje 1. må
åned før årsm
møtet avholdes.
Innkalling an
nnonseres på
å nettet eller i avisen, elle
er sendes/leg
gges ut til meedlemmene.
Innkomne fo
orslag skal væ
ære styret i h
hende 2 ukerr før årsmøte
et og sakspappirene skal sendes
s
ut
1. uke før.
Å
Årsmøtet er for medlemm
mer i klubben
n, det vil si de
e som har be
etalt medlem
mskontingenten.
Foreldre/fore
esatte har ikk
ke fullmakt ti l å stemme for
f medlemm
mer under 15 år.
Å
Årsmøtet leg
gger grunnlag
get for styrett sitt arbeid og
o alle som ønsker
ø
å bli m
med å bestem
mme
h
hvordan klub
bben skal drives bør stille
e på årsmøte
et.
Å
Årsmøtet ska
al gjennomfø
øres slik det er fastsatt i lovens årsmø
øteparagraf §§12

Styretts funksjjon og sa
ammensetning
Styret skkal
•
•
•
•
•

Planlegge og
g ivareta lage
ets totale drifft, herunder mål- og strattegiarbeid, bbudsjett og re
egnskap
ssamt oppgavver beskreve
et i §1 NIFs lo
over, lovnorm
m for idrettsla
ag. styret harr ansvar for at
a det
ffinnes retningslinjer for aktiviteten
a
i kllubben
Iverksette be
estemmelserr og vedtak fa
attet av årsm
møte eller and
dre overordnnede
iidrettsmyndig
gheter
S
Stå for lagetss daglige led
delse, og rep
presentere laget utad
Disponere la
agets inntekte
er (tilskudd, kontingent o.a.)
o
og forde
ele disse etteer plan og godkjent
b
budsjett
O
Oppnevne ko
omiteer og utvalg
u
etter b ehov, og uta
arbeide instru
uks for disse..

Det er viktig at alle tillitsvalgte ha
ar klart define
erte oppgave
er og ansvars
sområder. Deet anbefales at styret
og eventtuelle gruppe
er/utvalg, diskuterer arbe
eidsfordeling, og at spesie
ell kompetannse og/eller in
nteresse
ivaretas..
Under fø
ølger et eksempel på ford
deling av arb eidsoppgave
er:
Leder
•
•
•
•
•

e
er klubbens ansikt utad, og klubbenss representan
nt i møter og forhandlingeer
sstår for klubb
bens daglige
e ledelse, koo
ordinerer styrets og klubb
bens totale aaktivitet
iinnkaller til styremøter,
s
fo
orbereder sa
aker og lederr møtene
a
anviser utbetalinger sammen med ka
asserer
sskal påse at valg, adress
seforandringe
er, oppgaverr over medlemmer o.a. soom har intere
esse
ffor/skal send
des inn til kre
ets- og forbun
nd, meldes til overordned
de instanser innen gitte frister.

Nestlede
er
•
•
•

ffungere som
m leder underr dennes fravvær, og bør derfor
d
være valgt
v
med heenblikk på at han/hun
kkan rykke op
pp som lederr på et senerre tidspunkt.
b
bistår leder og
o danner ett lederteam m
med denne.
h
har ellers de
efinerte oppgaver, på sam
mme måte so
om et ordinæ
ært styremedl em
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ger Hockey vedtatt
v
på års
smøtet 21.066.2012.

Idrettens verdier: Fe
ellesskap, Glede, Helse, Ærlighet
Sekretæ
ær
•
•
•
•

fføre referat over
o
alle styrremøter og m
medlemsmøter
ttar seg av inngående og utgående po
ost, og eventtuell arkiverin
ng
llage møtepla
an i samsvarr med hele sttyret, distribu
uere denne tiil alle styrem
medlemmer.
llage oversiktt over styrets
s medlemme
er, og sende det ut til alle medlemmenne.

Kasserer
•
•
•
•
•

Disponerer la
agets midlerr og har fullm
makt til klubbe
ens bankkontoer
h
har kjennska
ap til kontopla
an og fører rregnskap i he
enhold til den
nne
((http://www.idrett.no/ftp/L
Lover/doc/ko
ontoplan.htm).
a
anviser utbetalinger sammen med led
der.
h
har til enhver tid oversiktt over lagets økonomiske
e situasjon og
g følger opp denne
ssette opp ressultatregnska
ap ved seson
ngslutt og på
åser at dette blir revidert ttil årsmøtet.

Styreme
edlemmer
•
•
•

m
møter på styyrets møter
ttildeles konkkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
kkan være va
algt til spesiellle oppgaverr, som f.eks informasjon/w
web, sosialt-aansvarlig,
m
materialforva
alter o.l.

Genereltt
•

•

Det er viktig med en riktig
g arbeidsford
deling som skal
s
ivareta drift og utvikli ng. Tenk ogs
så hele
ttiden på om organisering
g av klubben er maksimal operativ. Sp
pesielt er dett viktig at sty
yrets
a
arbeid og priioriteringer iffm utvikling e
er forankret og
o at det er kontaktpunkt
k
fra styret og
g ned til
d
de operative
e trenere. Alt må baseres på at medle
emmene blir ivaretatt.
V
Valgkomitee
en har en vikttig rolle for å sikre drift av
v klubben gje
ennom å finnne personer med
m
rriktig kompettanse til styre
et. Ikke minsst motivere til å ta ansvar.

Revisore
er
•

•

al vurdere om
m årsregnska
apet er utarbe
eidet og fasts
satt i samsvaar med idretttens
Revisor ska
regnskaps- og revisjonsbestemmelsser, og om orrganisasjonsleddets styree har oppfylt sin plikt
til å sørge fo
or ordentlig og
o oversiktig registrering og dokumen
ntasjon av
regnskapso
opplysninger i samsvar m
med idrettens regnskaps- og revisjons bestemmelser.
Hvordan revvisjonen utfø
øres finne si N
NIFs lov kapittel 4 eller på http://www
w.lovdata.no/nif/hiff20071128-0
0002.html#map004

Kontrollkkomiteen
Det er ikkke aktuelt med
m kontrollkp
pomite før om
msetningen overstiger
o
5 mill. Kontrolllkomiteen ve
elges av
årsmøtet. Kontrollkom
miteens oppgaver bestårr ikke bare i granskning
g
av
a regnskap. Den skal og
gså
granske styrets totale
e forvaltning, både den ø
økonomiske og
o den virkso
omhetsmesssige. Komitée
en har
rett til, nå
år som helst, å utføre sin
n kontroll/reviisjon. I den hensikt
h
å lette
e deres arbeeid skal styre
et sørge
for at komitéen hele tiden blir holdt informert om styrets og
o komitéene
es arbeid, gjeennom å få tiilsendt
protokolller/møtereferrater.
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v
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Kontrollkkomiteen plikkter:
• kon
ntinuerlig å fø
ølge med i klubbens virkssomhet og, ved
v behov, gi
g styret råd oog anvisninger
vvedrørende fo
orvaltningen,
• forllange at styrret innkaller til ekstraordin
nært årsmøte
e eller selv in
nnkalle til dettte, om det oppdages
o
n
noe som strid
der mot medlemmenes in
nteresser,
• gra
anske årsregnskapet iht. vedtektene, samt anbefa
ale eller avgi anmerkningger vedrørend
de
a
ansvarsfrihet for styret,
• sen
nest på det tidspunkt ved
dtektene besttemmer avgii sin revisjonsberetning / komitérappo
ort til
sstyret, samt
• und
der årsmøte fremføre rev
visjonsberetn
ningen/komittérapport.
Valgkom
mité
Valgkom
miteen har en
n av klubbens
s viktigste op
ppgaver. Den
n har ansvaret for personnalmessig og
g
funksjon
nell utvikling av
a klubben ved
v å rekrutte
ere nye styre
emedlemmerr/-medarbeiddere etter nøy
ye
ger av medle
emsmassen.
vurdering
Valgkom
miteen plikter:
•åu
utarbeide en arbeidsplan for innevære
ende valgperriode,
• å vvurdere styre
ets og komite
eenes virksom
mhet,
• se til at medlem
mmenes syn på styrets arrbeid blir tattt opp til beha
andling,
•åd
diskutere med
d styret om eventuelle
e
en
ndringer i sty
yrets sammensetning,
•åh
holde seg info
ormert om, og
o diskutere med, medlem
mmene om ulike
u
kandidaater for styreo
oppdrag,
o
og derigjenno
om få rede på
å om ønsked
de personer har kunnskap, tid og inteeresse for op
ppdraget,
•åg
gjennomgå fo
or styret og medlemmene
m
e hvilke foran
ndringer / nomineringer ssom kommerr til å bli
fo
oreslått,
• ved
d behov å foreslå for styrret at passen
nde kandidate
er får relevan
nt utdannelsee for påtenktte
o
oppdrag,
• før årsmøtet, på
å det tidspun
nkt vedtekten
ne bestemme
er, avgi skrifttlig forslag påå nominering
gen som
sskal forelegge
es medlemm
mene på årsm
møtet,
• und
der årsmøtett å presenterre valgkomite
eens forslag,, samt
• ette
er årsmøtet å analysere eget nomina
asjonsarbeide
e.

Utvalg
Styret plikter å etable
ere vedtatte utvalg ihht d enne organis
sasjonsplane
en.

Me
edlemm
mer
Medlemsskap i Stavanger Hockey
y er først gyld
dig og regnes fra den dag
g kontingentt er betalt.
For å ha
a stemmerett og være valgbar må et m
medlem ha vært
v
tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og
ha betaltt kontingent.
Medlemsskap i Stavanger Hockey
y kan opphørre ved utmelding, stryking
g eller ekskluusjon.
Utmeldin
ng skal skje skriftlig
s
og få
år virkning nå
år den er motttatt.
En ansatt kan være medlem
m
i klu
ubben og harr da stemmerett på årsmø
øtet men denn ansatte kan ikke
velges til verv i klubb
ben.
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g kan finne sted
s
av medlem som skyylder kontinge
ent for mer enn ett år. Meedlem som strykes
s
Strykning
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent e
er betalt. Hviis medlemme
et skylder koontingent ette
er forfalt
to års ko
ontingent, ska
al medlemsk
kapet bringess til opphør ved
v strykning
g fra idrettslaggets side
Ved innm
melding bør medlemmen
m
e fylle ut et sskjema med navn, fødse
elsdato, adreesse, e-post, mobilnr.
Navn på
å foresatte. Dette
D
for å få et bra og ovversiktelig me
edlemskartotek.
Har lage
et undergrupp
per skal det leveres
l
med lemslister inn
nen 1. oktober hvert år innn til hovedstyret eller
den hove
edstyret tilde
eler denne op
ppgaven.
Medlemsskontingent blir
b sendt ut fra
f klubben ssin hovedkas
sserer, ingen
n undergruppper sender utt egne
regninge
er.
NIF ut fra
a lov som ble
e vedtatt på forrige ting vvil i løpet av 2010
2
lansere
e et felles meedlemsarkiv som alle
klubber ttilsluttet NIF skal bruke.
Æresme
edlemmer:
- Statutte
er
- Utdelin
ng
- Betaling av medlem
mskap (Det må
m vise i regn
nskap at ære
esmedlemme
er har betalt medlemskap
p,
hvorda
an dette ordn
nes er opp til årsmøtet/sttyre å bestem
mme)

A
Aktivite
et
Stavanger Hockey organiserer siin aktivitet ettter følgende modell: - se
e organisasjoonskart ovenffor

Anlegg
g
Stavanger Hockey disponerer de
e kommunale
e isanleggene bestående
e av Siddishaallen og Stav
vanger
Ishall i sa
amt DNB are
ena som eies
s av Stavang
ger Oilers. Allt disponeres
s i den utstreekning Stavan
nger
Hockey ffår tildelt istid
d i anleggene
e

Arrrangement
Stavanger Hockey har en samarb
beidsavtale m
med Stavang
ger Oilers forr kiosksalg. M
Medlemmene eller
deres foresatte må være
v
med på
å dugnad ette
er skjema som utarbeides
s i forkant avv sesongen og
o
fordeles på lagene. Lagleder
L
har ansvaret forr å fordele du
ugnaden i lag
gene og sørgge for at dug
gnaden
blir besa
att. Hvert med
dlem kan påregne ca 4-5
5 dugnader årlig.
å

Infformasjjon
Idrettslag
get informere
er medlemmene via nettssiden som ha
ar adresse: www.stavang
w
gerhockey.no
o
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Ø
Økonom
mi
9
9
9
9

Hovedstyre
et er juridisk
k ansvarlig ffor lagets øk
konomi
Hovedstyre
et er ansvarlig for å settte opp buds
sjett før årsm
møtet.
A
Alle innkjøp
p skal godkjennes av s tyret.
A
Alle betalte faktura ska
al attesteress av 2 perso
oner, den so
om har besstilt varen og
g
sstyreleder.
9 Det skal teg
gnes unders
slagforsikrin
ng for de so
om disponerrer kontoenne.

R
Regnskap
Under ko
ommer det noen
n
råd for hvordan
h
øko nomien i klubben bør sty
yres. Husk att hovedstyrett er
ansvarlig
g for økonom
mien ikke gruppeledere elller andre i klubben.
k
Klubben skal føre et regnskap de
er hver grupp
pe er en avde
eling i regnsk
kapet, dette i henhold til
regnskap
psloven.
Alle inn o
og utbetaling
ger skal gå gjennom klub
bben sin kontto, det er ikke
e lov å sette penger som
m tilhører
klubben medlemmerr inn på perso
onlige kontoe
er.
Hver gru
uppe kan ha egen konto men
m den ska
al stå i klubbe
ens navn me
ed klubbens
organisa
asjonsnumme
er.
Alle egenandeler og startavgifter skal betaless gjennom klu
ubben.
Når en re
eiser med ett lag kan det betales ut fo
orskudd til lag
gleder, han skal
s
da leverre inn reiseop
ppgjør og
kvittering
ger for brukte
e penger.
En skal llevere reiserregning/utleg
ggskjema me
ed kvitteringe
er for å få igje
en det en harr lagt ut.

Eksempe
el.
En trene
er/oppmann for
f et fortballag kan ikke ssamle inn eg
genandeler og
o betale trunneringdeltake
else fra
egen kon
nto, laget kan være en underavdeling
g i klubben med
m eget regnskap men aall inn og utb
betaling
skal gå g
gjennom kassserer/daglig leder. Blir de
et brukt pers
sonlige konto
oer og vedkom
mmende ikke kan
gjøre red
de for penger som er kom
mmet inn kan
n det regnes som underslag av medleemmer sine penger.
p

Medle
emskontiingent
en fastsettes på årsmøtett som egen sak.
s
jf. egenb
bestemmelsee i idrettslage
ets lov.§4
Medlemsskontingente
Medlemsskontingent skal
s
betales for hvert enkkelt medlem, familiemedlem skap reggnes som en
rabattord
dning og en må
m fortsatt re
egistrere hve
ert enkelt me
edlem med navn og betallt beløp da re
evisor
skal kontrollere medllemslister mo
ot regnskap.
I tillegg ttil medlemskontingent fas
stsetter styre
et en trenings
savgift. Denn
ne presenterees normalt sammen
med bud
dsjettet på klu
ubbens årsm
møte.

Reklame
e/sponso
oravtalerr
Alle spon
nsor avtaler skal godkjen
nnes av hove
edstyret etterr anbefaling fra
f markedsfføringsutvalg
get, en
gruppe kkan ikke inng
gå egne avtaler uten godkkjennelse fra
a hovedstyret.

Lønn
n og hon
norar
eller den de bemyndiger
b
ansetter
a
barn
ne- og ungdo
omssekretærr, sportslig leeder bredde, sportslig
Styret, e
leder elitte samt trene
ere for ”reiselagene” i den
n utstrekning
g det er dekn
ning i vedtattee budsjetter. Styret
kan besllutte enkeltuttbetalinger fo
or oppdrag d e anser nødv
vendige og som
s
ikke kann forventes utført
u
som
”dugnad”. Det er en begrensing
b
på
p kr 20.000 ,- pr enkeltop
ppdrag til dette.
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Info om lov.
betale ut kr. 4000,4
til e person i løpett av et år uten å trekke sk
katt.
En kan b
Kjøregod
dtgjørelse: betales det utt kjøregodtgjø
ørelse og an
ndre godtgjørrelser skal deet leveres kjø
øreliste
og kvitte
ering for utgift
fter. Når belø
øpet samlet kkommer overr kr. 10 000,-- skal det innnberettes til
skatteeta
aten.
Telefong
godtgjørelse: betales og beskattes
b
ettter de til enhver tid gjelde
ende regler oom dette.
Arbeidsg
giveravgift: en er fritatt for arbeidsgive
er avgift opp til kr. 45 000
0,- pr person pr år. Men en
e kan
ikke overstige et sam
mlet beløp på
å kr. 450 000
0,e som en beta
Det vil sii at en kan ha 10 ansatte
aler inntil kr. 45 000,- pr. år.
En kan b
betale ut kjørregodtgjørels
se og utgiftre
efusjon ved dokumenterte
d
e utgifter me n når beløpe
et
overstige
er kr. 10 000
0,- skal det meldes
m
inn til skattetaten. Ta kontakt med
m ditt loka le kemnerko
ontor for
hjelp.

Re
eiseregniing
gning/utlegg - standard
dskjema:
Reisereg
Standard
dskjemaer fo
or reise og uttlegg skal be
enyttes.
Krav til reiseregning:
Alt fylles ut på
p reiseregningen:
- A
⇒ navn
n, adresse, personnr,
p
ban
nkkto.
⇒ til og fra og dato
o for hver enkkelt reise
mål med hver enkelt reise
e
⇒ form
⇒ ved diett må klo
okkeslett (avrreise/ankoms
st) oppgis
-

V
Vedlegg til re
eiseregninge
en (kvittering er):
⇒ Originalkvittering
ger skal alltid
ds vedlegges
s.
pier/skanning
g av kvittering
ger godkjenn
nes IKKE
⇒ Kop

Me
erverdiav
vgift
•

•

•

G
Grense for merverdiavgif
m
ftsplikt:
– Mervverdiavgiftsp
pliktig omsetn
ning på over kr 140 000 på
p 12 månedder
– I flerridrettslag vil hver selvste
endig gruppe
e kunne søke
e fylkesskatteekontoret om
m å få bli
selvsstendig avgifftssubjekt. G
Gruppen må da
d ha eget årsmøte og sttyre.
Pliktig virkso
omhet
– Kiosskvirksomhett hvor man ha
ar faste, dag
glige åpnings
stider
– Servveringsvirkso
omhet ved re
egelmessig avholdte
a
offen
ntlige dansettilstelninger,
bingovirksomhett mm.
– Omssetning som er av profesjjonelt preg
– Tilstelninger/dug
gnader som vvarer mer enn 3 dager
annonser (dersom tidsskriftet/-ene utkkommer mer enn 4
– Sponsor, arenareklame og a
ger pr år)
gang
Fri virksomhet
ettinntekter
– Bille
– Vanlige medlems
s- og startko
ontingenter
entlige tilskud
dd
– Offe
– Lotte
eriinntekter
– Bing
goinntekter
– Gaver
gne arrangem
ment.
– Kiossk salg på eg
– Salg
g av program
mmer/kataloge
a
er
er ifb. med arrangemente
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Økonomisk uttroskap
p/varslin
ngspliktt
Stavanger Hockey har nulltoleran
nse i forhold til økonomis
sk utroskap, og
o politianmeelder alle tilfe
eller av
dette.

Klubbdra
K
akter/prrofilerin
ng
Klubbens hovedrakte
er er hvite med gule og ssorte detaljer for alle lag (både
(
jente oog guttelag). Sort
bukse og
g hvite strøm
mper. Sort hje
elm. Hver ald
dersgruppe skal
s
deles inn
n i forskjelligee lag ihht
bestemm
melsene oven
nfor. Grunnfa
argen i hove ddraktene viil endres i forrhold til det laaget en tilhører på en
slik måte
e at lagene kan
k spille kam
mp mot hvera
andre.

Reg
gler for S
Stavang
ger Hoc
ckey
Retningslinje
er for forreldre/forresatt
•

R
Respekter klubbens arbe
eid. Det er fri villig å være medlem av Stavanger H
Hockey men er du
m
med følger du
d våre regler
E
Engasjer deg
g, men husk at det er barrna som driver idrett – ikk
ke du
R
Respekter tre
eneren, hans
s/hennes arb
beid og anerkjenn ham/henne overforr barna dine
L
Lær barna fo
olkeskikk. Gå
å foran som e
et godt eksempel
L
Lær barna å tåle både medgang og m
motgang
M
Motiver barna til å være positive
p
på trrening
V
Vis god sporrtsånd og res
spekt for and
dre.
V
Ved uenighe
et snakker du
u med den de
et gjelder – ik
kke om
H
Husk at det viktigste
v
av alt
a er at barna
a trives og har det gøy!

•
•
•
•
•
•
•
•

Retnings
R
slinjer fo
or utøvere
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode holdninger
Respektere hverandre
enere
Lojalitet mott klubb og tre
Hjelpe hvera
andre
Følge klubb
bens regler
Stille opp fo
or hverandre
Ærlig overfo
or trener og andre
a
utøverre.
Godt samho
old
Stå sammen
n
Stille på tren
ninger og ste
evner en har forpliktet seg til.
Vise engasjement
dsholdningerr.
Gode arbeid
Stolthet av sin
s egen inns
sats.
Objektivt an
nsvar for miljø
ø og trivsel.
MOBBING ER
E IKKE AK
KSEPTER
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Retnings
R
slinjer fo
or trenere
e
SOM TRE
ENER I SKAL
L DU BIDRA TIL:
T

•
•
•

Mesttring, selvste
endighet og ttilhørighet forr utøveren ettter modell foor ”Den Røde
e Tråd”
Positive erfaringe
er med trenin
ng og konkurrranse
Å fre
emme et godt sosialt miljø
ø, lagånd og vennskap

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sam
marbeid og go
od kommunikkasjon med andre
a
trenere
e, ledere og foreldre
Vær et godt forbiilde
Møt presis og go
odt forberedt til hver trening
Som
m trener er du
u veileder, insspirator og motivator
m
Bry deg
d litt ekstra
a og involverr deg i utøverne dine
Bli kjjent med utø
øvernes indivviduelle mål og
o opplevelser av treninggen
Søkk å utvikle selvstendig vurrderingsevne
e hos utøvere
en
Vis god sportsån
nd og respekkt for andre
Vær bevisst på at
a du gir alle utøverne oppmerksomhe
et
Enh
hver utøver eller gruppe sskal utfordres
s til å utvikle sine ferdigheeter

IINNHOLDET
T I TRENING
GEN SKAL V
VÆRE PREG
GET AV:
•
Den Røde Tråd, utarbeidet fo
or alle alders
strinn fra U8-U14
•
Prog
gresjon i opplevelser og fe
ferdigheter
•
Stad
dig nye utford
dringer slik att utøveren fly
ytter grenserr
•
Effekktiv organisering
•
Saklig og presis informasjon
•
Krea
ative løsninge
er
•
Flekssibilitet ved problemløsni
p
ing
S
Som trener er
e du ansvarllig for god ko
ommunikasjo
on. Det vises for øvrig til ””den røde trå
åd” som
e
er utarbeidett fra alderskla
assene U8-U
U14 som ska
al følges.

Mobbing
g
Mobbing
g har blitt et problem
p
i dett norske sam
mfunnet både
e på sms og mail. Dette eer noe idrette
en ikke
aksepterre. Klubben bør
b her sette
e opp regler o
og konsekve
enser hvis de
et forekommeer mobbing i
klubben..

Seksue
ell trakas
ssering
g dessverre personer
p
som
m ikke komm
mer til oss pga idretten vi utfører, men
n for å
Idretten tiltrekker seg
d
i klubbe
en på hvordaan er skal håntere
finne lettte offer for sine egne lastter. En bør h a regler for dette
dette. Siden under er retningslinjer som kan vvære til hjelp
p.
http://ww
ww.idrett.no/fftp/pdf/brosjy
yreseksuelltra
akassering.p
pdf

Alkoholl
Her er id
drettsforbund
det sin holdniing til alkoho
ol denne kan dere benytte
e eller lage eegen for idretttslaget

IDRETTENS HOLDN
NING TIL AL
LKOHOL
Vedtatt a
av Idrettstyre
et 16. mars 2004,
2
sak 54
1. Norge
es Idrettsforb
bund og Olym
mpiske Komitté skal frems
stå som en organisasjon som arbeide
er mot
bruk av a
alkohol i idre
ettslig samme
enheng. (NIF
Fs lov §11-2 g)
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og unge som
m deltar i alde
ersbestemte klasser (und
der 18 år) ska
al møte et tryygt og alkoho
olfritt
2. Barn o
idrettsmiiljø. Trenere,, ledere og utøvere skal ffremstå som gode forbilder for barn oog unge og ik
kke nyte
alkohol i samvær me
ed utøvere i denne
d
alder.
3. Medle
emmene i org
ganisasjonen
n skal inform
meres om de skadevirknin
nger alkohol hhar på
prestasjo
onsevnen, siikkerheten og
g det sosiale
e miljø.
4. Tribun
nekulturen skkal være tryg
gg, familieven
nnlig og alko
oholfri. På trib
bunene skal det derfor ik
kke nytes
alkohol i tilknytning tiil konkurrans
seaktiviteter. I lokaler tilkn
nyttet idrettsa
anlegg gjeldeer de kommu
unale
bestemmelse
er dersom lok
kalet leies utt til private. (N
NIFS lov §11
1-2 g)
skjenkeb
5. Idrette
en skal ha en
n restriktiv ho
oldning til sam
marbeidsavttaler med bed
drifter som hhar en vesentlig del
av sin virksomhet knyttet til salg av
a alkoholho
oldige drikke// produkter. Alle
A organisaasjonsledd på
ålegges
å følge n
norsk alkohol-lov med forrskrifter og re
etningslinjer. Arenareklam
me og utstyrssreklame utfø
øres iht
gjeldend
de lovverk. Særforbund og kretser info
ormerer underliggende le
edd, herundeer klubber og
g lag.
Norsk alkohollov gjellder for alle som
s
deltar på
å idrettsarran
ngement i No
orge. Det vil si at også
internasjjonale aktøre
er må forhold
de seg til den
n norske lovg
givningen når de deltar påå idrettsarrangement
i Norge.
et mot rekla
ame for alkoholholdig dr
drikk finner vi
v i alkoholllovens § 9-22. All reklame
e for
Forbude
alkoholh
holdig drikk er
e forbudt. Alk
koholholdig d
drikk er defin
nert som drikk med alkohholinnhold ov
ver 2,50
volumpro
osent alkoho
ol. I utgangsp
punktet ramm
mes ikke rekllame for lettø
øl av forbudeet. Det er imid
dlertid
forbudt å reklamere for
f andre varrer med sam
mme varemerrke eller kjennetegn som alkoholholdiig drikk.
Dette stiiller særskilte
e krav til lettø
ølreklame.

Reg
gler for re
eiser
Her bør en utarbeide
e hvilke regle
er som gjelde
er for reiser, en del særfo
orbund har alllerede dette.
Retningsslinjene unde
er er tatt ut frra www.klubb
bguiden.no
REISEIN
NSTRUKS FO
OR STAVAN
NGER HOCK
KEY
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Formål
Å gjøre reise
e og opphold ved kamperr, turneringerr og treningsleirer til en trrygg, god og minnerik
o
opplevelse fo
or aktive og ledere.
l
S
Skape tryggh
het for foresa
atte som ove
erlater barn og
o unge i klub
bbens vareteekt.
G
Gi trygghet fo
or våre lederre om hva so
om for ventes
s av dem.
Omfang og
g forutsetnin
nger.
D
Disse regler gjelder for alle reiser i fo
orbindelse me
ed kamper, turneringer oog treningsleirer med
o
overnatting der
d aktive under myndigh
hetsalder deltar.
Reiser som omfattes av disse regele
er er å betrak
kte som alkoholfri sone foor aktive og ledere fra
a
avreise til hje
emkomst.
På alle reise
er i regi av Sttavanger Ho
ockey, skal de
et utpekes en ansvarlig hhovedleder som
s
har
o
overordnet myndighet
m
fra
a avreise til h
hjemkomst.
D
Der hvor flerre lag deltar skal
s
hvert lag
g ha med seg
g min. 2 lede
ere inkl. treneer / lagleder. Min. 1
a
av lederne skal være av samme kjøn
nn som lagets
s deltakere. Disse ledernne har ansvar for sitt
llag eller grup
ppe. Reise og
g opphold fo
or disse lederrne skal dekk
kes reisekassse eller grup
ppen.
Hovedlederr
F
Før avreise skal
s
det avho
oldes informa
asjonsmøte for
f deltakern
ne og deres fforesatte, elle
er på
a
annen måte sørge for at tilstrekkelig iinformasjon blir gitt.
S
Sørger for att oppdatert deltakerliste m
med hjemme
e telefon nr. på
p alle deltakkerne finnes på
kklubbkontore
et ved avreise. .
S
Sørger for att det avholde
es orientering
gsmøter for alle
a lederne før
f og under oppholdet, og
o sørge
ffor at lederne
e er kjent me
ed denne insstruks.
H
Har overordn
net ansvar fo
or at reisen fo
oregår etter de
d retningslin
njer klubben har bestemtt, og skal
ssammen med de øvrige leder
l
bidra ti l trivsel for alle
a deltakerne.
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S
Sørge for at det etter reis
sen blir leverrt regneskap med bilag fo
or turen til gruuppens kass
serer.
D
Dette skal væ
ære signert av
a 2 persone
er.
H
Hovedleder rapporterer
r
til overordnett leder, men i saker av fø
ølgende karakkter skal herr som
e
ellersøyeblikkkelig og direkte rapporte
eres til Leder av Hovedsty
yret eller Dagglig leder.
9 · Overgrepssake
er.
9 · Ulyykke med personskader.
9 · Dødsfall blant klubbens
k
me dlemmer.
9 · Økonomisk utro
oskap.
9 · Kla
are brudd på det klubben ønsker å stå
å for.
9 · And
dre saker som kan medfø
øre spesielle
e mediaoppslag, eller opppmerksomhe
et fra det
offen
ntlige.

3.5
3.6

Aktuelle Telefon nr.
K
Klubb kontorret
L
Leder Hoved
dstyret
D
Daglig leder
G
Gruppelederr
Klubben
ns grunnverrdier kan og
gså her være
e en god retttesnor

P
Politiattes
st
Politia
attest ska
al avkreves
s av perso
oner
idretts
slaget som
m innebærer
r et tilli
itseller m
mennesker med utvikl
lingshemmi
ing.
18 år.
Persone
er under 18 år skal også avkre
eves

som sk
kal utføre
e oppgaver for
rfor mindr
eller ansvarsfo
orhold over
reårige
Med mi
indreårige
e menes bar
rn og unge
e under
polit
tiattest. Den
D
nedre grense er 15 år.

Hvem sk
kal vi ha attest fra
a. Trenere
e, oppmenn,
, foreldre
e som er me
med på
turneri
inger som ledere. De
e som ofte
e kjører an
ndre sine barn. Det er bedre å ha
for man
nge attest
ter en for lite.

Hva ska
al idrettslage
et gjøre?
• S
Styret skal avkreve
a
politiattest av alle
e ansatte og frivillige som
m skal utføre oppgaver
ffor idrettslaget som inneb
bærer et tillitss- eller ansvarsforhold ov
verfor mindreeårige
e
eller mennessker med utv
viklingshemm
ming.
•

S
Styret skal oppnevne
o
en person som
m er ansvarlig
g for å håndte
ere ordningeen med politia
attest
i idrettslaget.. Det skal også oppnevne
es en varare
epresentant.

•

S
Styret må infformere om ordningen
o
på
å idrettslagetts hjemmesid
de. Der skal også navn
o
og kontaktinffo på personene som ska
al håndtere ordningen
o
i id
drettslaget, frremgå.

•

Idrettslaget må
m fastsette hvilke oppga
aver og hvilk
ke personer som
s
er omfatttet av ordnin
ngen.

•

Den styreoppnevnte skal informere d
de(n) aktuell((e) personen(e) om at dee(n) må ha
p
politiattest.

•

p
til politiet. Søknnaden må
Den styreoppnevnte skal sende inn ssøknad om politiattest
u
undertegness av søkeren og av den sttyreoppnevn
nte. Attesten sendes fra ppolitiet til
d
den enkelte søker.
s

•

A
Alle som ska
al ha politiatte
est må fremvvise attesten for den styreoppnevnte..

•

Den styreoppnevnte skal lagre opplyssninger om hvilke
h
person
ner som er aavkrevd
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p
politiattest, at
a attesten err fremvist og dato for frem
mvisningen. Selve
S
attesteen beholdes
a
av søkeren.
•

s
ikke gi oppgaver
o
som
m innebærerr et tillits- elle
er ansvarsforrhold overfor
Idrettslaget skal
m
mindreårige eller mennes
sker med utvviklingshemm
ming til perso
oner som ikkee fremviser
p
politiattest eller som har anmerkninge
er på attesten.

•

k når som helst kontakkte NIF for rå
åd og veiledn
ning i disse saakene på
Idrettslaget kan
ttelefon 800 30
3 630 eller på
p e-post til p
politiattest@
@idrettsforbun
ndet.no.

Fair Play
y
For spillere

Som spiiller har du et ansvar fo
or at du opppfører deg i den rette Faair Play-åndd. Det er kan
nskje
enkelt å si, men hva betyr det??
Fair Plaay betyr at du
d som spilller må:
•
•
•

T
Ta godt vare
e på dine medspillere og inkluder nye
e lagkamerate
er
Unngå stygt spill og filming
S
Skape tryggh
het og god la
agånd på ban
nen

Fair Plaay-ånden skal vokse fraam ved:
•
•
•
•
•

Å trene og spille kamper med godt hu
umør
Å behandle motstandern
m
e med respe
ekt
Å hjelpe skadet spiller ua
ansett lag
Å takke motsstanderen ettter kampen
Å ikke kjefte på andre sp
pillere eller do
ommeren

For tren
nere og ledere

Som treener og ledeer har du anssvar for at sspillet utøvees i den rettee Fair Play--ånd. Du skaal sørge
for at sppillerne har god kjennsk
kap til regleer og retning
gslinjer, og at disse blir
ir fulgt. Du kan
k
invitere spillere og dommere til
t temamøteer, der situaasjoner tas opp
o til vurdeering og
bevisstggjøring.
Det er dditt ansvar som trener eller
e
leder att spillerne forstår:
f
•
•
•
•
•

Betydningen
n av dommerrens situasjon
n og funksjon
A
At dommerne må ta hurtige valg – og
g dermed um
mulig kan være feilfrie
n av å ikke ov
verreagere p
på dommerav
vgjørelser
Betydningen
A
At det er dom
mmerens avg
gjørelse som
m teller, og att det er bortkastet å pådraa seg straff for
f
kkjeftbruk
n av å følge regelverket
r
- det tjener alle parter, og dermed ogsså spillet
Betydningen

For fore
esatte og forreldre

Foresattte, foreldre og besteforreldre er en viktig ressu
urs for norsk
k hockey. D
Det er fint om
m også
dere biddrar til trivseel og fair pllay i hockeyylmiljøet!
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Ta ansvvaret og tenkk over følgeende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Din interesse
e og oppfølging betyr myye for barn og
g unge
Likeverd, akssept og inklu
udering bør g
gjelde alle i fo
otballmiljøet
V
Verdsett opp
plevelse, god
d oppførsel o
og lagånd høyt
Respekter trrenerens bruk av spillere – ikke kritise
er hans/henn
nes avgjørelsser
Dommeren prøver
p
også å gjøre sitt b
beste – ikke kritiser
k
hans//hennes avgjjørelser
Resultatet må
m ikke bli forr viktig - den enkelte spillers mestring
g har også sto
tor betydning
g
G
Gi oppmuntrring til alle sp
pillerne - ikke
e bare dine kjente
kj
S
Stimuler til deltakelse - uten noen forrm for press
T
Ta gjerne iniitiativ til å bid
dra på foreldrremøter for å avklare holdninger og aambisjoner

•
•
•
•
•
•
•

V
Verdsett opp
plevelse, god
d oppførsel o
og lagånd høyt
Det viktigste er tross alt å støtte lagett sitt, uansettt resultat
er hans/henn
nes avgjørelsser
Respekter trrenerens bruk av spillere – ikke kritise
Dommerne gjør
g sitt beste
e
Dommerne må
m ta mange
e og hurtige vvalg – og dommerne kan
n dermed um
mulig være feilfri
Respekter do
ommernes valg
v
- ikke kri tiser hans/he
ennes avgjørrelser
Ikke overrea
ager på domm
meravgjørelsser

Dugnad
d
edlem i Stava
anger Hocke
ey må forven
nte å være med
m på 4-5 du
ugnader årligg. De som err med på
Hvert me
dugnade
ene skal værre over 16 år. Eldre derso
om avtalen som er inngåttt med oppdrragsgiver tils
sier dette.

Skikk og
g bruk fo
or e-postt
Under err forslag til re
egler ved uts
sending av e-- post til med
dlemmer og andre.
a
1. Vurd
der hvem du setter som h
hovedmottak
ker. Hovedmo
ottakeren(e) skal svare på
p
innholdet hvis de
et ikke er ren
n informasjon
n. Medlemme
er plikter å m
motta informa
asjon på
en. Slik epostt skal sendes
s ut med adrressene i blinndkopifeltet.
eposst fra ledelse
2. Vurd
der hvem du informerer i ” KOPI ” - fe
eltet. Styresaker skal baree til det styre
et som
beha
andler saken
n til beslutnin
ng er tatt eller til styrelede
er gir tillatelsee til annet. Kopifeltet
K
er en
n mulighet till å informere
e mottakere uten
u
krav om
m aksjon. Ha respekt for andres
a
tid.
3. Værr kritisk ved bruk
b
av e-posst for sending
g av melding
ger til mangee. Ved
masssedistribusjo
on av informa
asjon bør link
k til hjemmes
siden brukess.
4. Brukk feltet ”emne
e/tittel” til å g
gi meldingen en kort, men
n informativ ooverskrift. På
å denne
måte
en kan motta
akeren priorittere riktig. Du
u bør ikke bla
ande flere teema i samme
e eposttmelding.
5. Pressenter den viktigste inform
masjonen først i e-postmeldingen. Væ
ær kort og ko
onsis.
Fore
estill deg hvo
ordan mottakkeren vil oppffatte innholde
et.
6. Tenkk på hvordan
n teksten i e--postmelding
gen vil virke for
f mottakereen. Unngå un
nødig
brukk av store bokstaver, utro
opstegn og sp
pørsmålstegn. Dette kan oppfattes so
om
SKR
RIKING. DIN HENSIKT m
med dette kan
n feiltolkes av
v leseren!

Organ
nisasjonsplan
n for Stavang
ger Hockey vedtatt
v
på års
smøtet 21.066.2012.

Idrettens verdier: Fe
ellesskap, Glede, Helse, Ærlighet
7. Det er viktig at du bruker enkkelt språk, ko
orte avsnitt, og
o blanke linjjer mellom avsnitt
a
(”entter/linjeskift”)). På denne måten blir din mening ov
versiktelig ogg lett å forstå for
motttakeren.
8. Værr forsiktig me
ed bruk av farrger og andrre formatering
ger. Ved slikke behov er vedlegg
v
til e--post velegne
et.
9. Værr spesielt varrsom med å ssende e-post hvis du er opprørt
o
eller irritert. Eposttmeldinger err ”evige” og b
bør tåle dage
ens lys uansett sammenhheng. Tenk deg
d om.
10. Gjørr det til en va
ane alltid å le
ese gjennom hele innhold
det. Sjekk speesielt adress
satene,
og at
a alle vedlegg som det re
efereres til, er
e med før du
u sender.
11. Besvvar e-post nå
år du er i tvil så raskt du kan. Fremforr alt – svar!

Sttatutter for tilde
eling av
v Heders
stegn/æ
æresmed
dlemsk
kap
Her er de
et mange mu
uligheter. Ma
ange klubberr har statutter men de er kanskje ikkee lagt offentlig
g.
Flere forrbund har hederstegn for medlemmerr ute i klubbe
ene.
Særidrettter har kansskje for antalll stevner, kam
mper, konkurranser.

Årlige ffaste op
ppgaverr
9
9
9
9
9
9

G
Gjennomføre
e den årlige lovpålagte id
drettsregistre
eringen janua
ar/februar
G
Gjennomføre
e årsmøtet i henhold til id
drettslagets lov
Rapportere endringer
e
av post og e- p
postadresserr
O
Oppdatere nytt
n styre på samme
s
sted som idrettsrregistreringen
S
Søke kommu
unale midler sjekk med kkommune forr søknadsfris
st
S
Søke kommu
une om treningstider, sje
ekk kommune
e om søknad
dsfrist

Organ
nisasjonsplan
n for Stavang
ger Hockey vedtatt
v
på års
smøtet 21.066.2012.

