STILLINGSBESKRIVELSE FOR TILLITSVALGTE I VEGÅRSHEI IDRETTSLAG
www.heia-heia.no hovedstyret / informasjon
FUNKSJON
ORGANISASJONSFORHOLD

HOVEDOPPGAVER

KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID

GRUPPELEDER
Velges på årsmøtet
Må være medlem av Vegårshei idrettslag
Må fremvise politiattest for idrettslag
Plikter å følge:
• Lov for Vegårshei idrettslag
• Etiske føringer (Norges idrettsforbund)
• Vedtak og avtaler
• Retningslinjer for konkurranse og
overtrekkstøy
• Øvrige retningslinjer
Leder av sin aktivitetsgruppe
• Ansvarlig for koordinering / ledelse av
aktiviteten internt i gruppa
• Være pådriver for arrangementer i gruppa
• Ansvarlig for gruppas økonomi
• Innkaller til gruppemøter
• I nært samarbeid med aktivitetsansvarlig for
hovedstyret, skal gruppeleder bidra til
konstruktivt samarbeid på tvers i
organisasjonen, særlig i forhold til:
o Treningstider i Vegårsheihallen
o Treninger / aktiviteter på tvers av
gruppene
o Arrangementer
• Ansvar for samarbeid med sin særkrets og
evt. særforbund
o NB: leder av langrennsgruppa er
hovedkontakt overfor skikretsen
• Ansvarlig for gruppas årsmelding og budsjett
• Sørge for å levere oppdaterte lister over
deltakere på gruppas aktiviteter til
økonomiansvarlig
• Ansvarlig for å levere oversikt over alle
trenere/ledere/oppmenn til leder av
hovedstyret (viktig p.g.a. politiattest)
• Pliktig til å møte ved innkalling til hovedstyret
o Forfall skal meldes – og stedfortreder
må møte
• Delegeres bestemte oppgaver fra
hovedstyret – vurderes i hvert tilfelle
• Har sammen med hele organisasjonen
ansvar for å bidra til og nå felles målsettinger
og bidra til utvikling av VIL
• Ansvarlig for idrettsregistrering, for sin
gruppe, til NIF
• Sørge for tydelig kommunikasjon og
informasjon fra gruppa på idrettslagets
hjemmeside, som er idrettslagets
hovedinformasjonskanal

•

•
ARRANGEMENTER

•

STRATEGI OG UTVIKLING

•
•

ØKONOMI

•

Bidra til å skape godt felleskap, koordinering
og samhandling på tvers av idrettslagets
grupper. Dette gjelder alle med tillitsverv,
trenere, ledere m.v i gruppa.
Informasjon på sosiale medier gjøres i
samråd med informasjonsansvarlig i
hovedstyret
Sammen med hovedstyret beslutte å søke
om å arrangere stevner / mesterskap på
nasjonalt nivå
Medvirke til å ha en tydelig kortsiktig og
langsiktig strategi for VIL
Bidra til god involvering og forankring i egen
gruppe
Følger gjeldende retningslinjer og føringer
gitt av økonomiansvarlig for hovedstyret

