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Styrearbeid 

Foreningen ledes av et hovedstyre. Avdelingene ledes av egne avdelingsstyrer. Styrenes 

hovedoppgave er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. 

Arbeidsfordelingen i avdelingene og i styrene bestemmes av lokale forhold og 

rammebetingelser. Man må forsøke å trekke det beste ut av hver enkelt i et samlet 

teamarbeid. Dette betinger at styrene går til en ny arbeidsperiode med åpenhet om sterke og 

mindre sterke sider – slik at oppgavene kan fordeles på en optimal måte. 

 

Styrenes viktigste oppgaver 

 Lede avdelingenes mål - og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk 

oppfølging av rammene 

 Ha økonomisk kontroll og lede driften 

 Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg 

 Følge idrettens lover og representere foreningen og avdelingen utad 

 Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle 

gode idrettsutøvere. 

Fotballavdelingen 
Styret i Fotballavdelingen skal minimum bestå av leder og tre styremedlemmer, som 

konstituerer seg selv iht organisasjonsplanen. De må gjerne ha flere hvis ønskelig.  

Styremedlemmene har normalt rollene  

 Oppstartsansvarlig,  

 Utdanningsansvarlig  

 Fair Play ansvarlig.  

 

Det skal velges én lagleder pr lag på årsmøtet.  

Fotballavdelingen og dennes organisasjon er nærmere beskrevet i KLUBBHÅNDBOKA Del 2. 

Håndballavdelingen 
Styret i Håndballavdelingen skal minimum bestå av leder og tre styremedlemmer, som 

konstituerer seg selv iht organisasjonsplanen. De må gjerne ha flere hvis ønskelig.  

Styremedlem har normalt rollene  

 Oppstartsansvarlig 

 Utdanningsansvarlig.  

 

Det skal velges én lagleder pr lag på årsmøtet.  

Håndballavdelingen og dennes organisasjon er nærmere beskrevet i KLUBBHÅNDBOKA Del 3. 

Barneidrettsgruppa 
Styret i Barneidrettsgruppa skal minimum bestå av leder og tre styremedlemmer, som 
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konstituerer seg selv iht organisasjonsplanen. De må gjerne ha flere hvis ønskelig 

 

Styret dekker opp rollene  

 Oppstartsansvarlig 

 Utdanningsansvarlig. 

 

Det skal velges én lagleder pr årskull i barneidretten på årsmøtet.  

Barneidrettsgruppa og dennes organisasjon er nærmere beskrevet i KLUBBHÅNDBOKA Del 4. 

Sykkelgruppa 
Styret i Sykkelgruppa skal minimum bestå av leder og tre styremedlemmer, som konstituerer 

seg selv iht organisasjonsplanen. De må gjerne ha flere hvis ønskelig.  

Sykkelgruppa og dennes organisasjon er nærmere beskrevet i KLUBBHÅNDBOKA Del 5. 

GIF-joggen 
Styret i GIF-joggen skal minimum bestå av leder og tre styremedlemmer, som konstituerer seg 

selv iht organisasjonsplanen. De må gjerne ha flere hvis ønskelig. 

GIF-joggen og dennes organisasjon er nærmere beskrevet i KLUBBHÅNDBOKA Del 6. 
 

 

Hovedstyret i Gresvik IF 

 
 

 


