
 
 

 

 
 
 

    
 
 

 
 

Årsmøte Aure IL  
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Innkalling til årsmøte i Aure IL 

Tid:  Måndag 12.mars 2018 kl. 19:00 
Sted: Aure Gjestegård 
 
Saksliste:  
Sak 1 Åpning 
Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 
Sak 3 Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter 

til å skrive under protokollen 
Sak 4 Årsmelding Aure Idrettslag og gruppene 
Sak 5 Regnskap, resultat og balanse 2017 
Sak 6 Medlemskontingent 2019  
Sak 7      Treningsavgift 2018 
Sak 8 Budsjett 2018 
Sak 9 Organisasjonsplan 
Sak 10  Strategi 2018-2020 
Sak 11 Valg 
Sak 12  Avslutning 
 
Representasjon på årsmøtet 
Årsmøtet er åpent for alle.  
Alle med medlemskap i 2017 er stemmeberettigede. 
Saksliste og saksdokumenter 
Fullstendig saksliste, nødvendige saksdokumenter og innsendte forslag  
blir lagt ut på www.aure-il.org senest en uke før årsmøtet.  
 
Aure 26. februar 2017 
Styret i Aure IL 
  



 
 

 

 
Sak 4. Årsmelding Aure Idrettslag- Styret og gruppene. 
 
Årsmeldingen fra hovedstyret i Aure Idrettslag gjennomgås i hovedtrekk.  
Det kan stilles spørsmål til årsmeldingene til gruppene. 
(Årsmeldingene ligg som vedlegg 1) 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner årsmeldingen til Aure Idrettslag slik den er fremlagt. 
 
 
 
 
 
Sak 5. Regnskap- resultat og balanse 2017. 
Resultatregnskapet presenteres på årsmøtet. 
(Resultatregnskapet ligg som vedlegg 2) 
 
Styrets behandling 12.02.2016: 
Styret godkjenner Aure Idrettslag sitt regnskap for 2017. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner resultatregnskapet og balanse for 2017 slik det er fremlagt.  
 

 
 
 
  



 
 

 

Sak 6. Medlemskontigent  
 
Styret i Aure Idrettslag foreslår følgende medlemskontingent fra 2019: 
 
Medlemstype 2018 2019 

Voksne (født i 2000 eller tidligere) kr 300.- kr 320.- 
Barn (født i 2001 eller senere)        kr 150,- kr 160,- 
Familiemedlemsskap    kr 750.- kr 800.- 

                        
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner forslaget til medlemskontigent for 2019. 
 
 
 
SAK 7: Treningsavgift 
 
Styret foreslår følgende satser for treningsavgift i 2018: 
 

 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar styrets forslag til satser for treningsavgift 2018. 
 
 
  

Treningsavgift pr halvår. 2017 2018 

Barn (medlemmer i Aure IL) kr 300.- kr 330.- 
Barn (medlem i samarbeidende lag) kr 400,- kr 430,- 
Voksen (medlemmer i Aure IL) kr 500.- kr 500.- 



 
 

 

Sak 8. Budsjett 2018. 

Styret legger frem forslag til budsjett. 
(Budsjettet ligg som vedlegg 3) 
 
Styrets behandling 12.02.2018: 
Vedtak: Styret godkjenner budsjettet med endringer gjort under 
møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for 2018. 
 
 
 
Sak 9. Organisasjonsplan 

Det er krav om at årsmøtet hvert år godkjenner organisasjonsplana for 
Aure IL.  
(Organisasjonsplana og notat til endringer i organisasjonsplana ligg som 
vedlegg 4) 
 
Styrets behandling 12.02.2018: 
Vedtak: Styret har foretatt en språklig gjennomgang og retting av 
inkonsekvenser i org.plana.  
I tillegg gjort endringer ihht notat. 
Styret godkjenner org.plana som fremlagt. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner den fremlagte organisasjonsplana. 
 
 
 
Sak 9. Strategiplan 2018-2020 

Styret har gått gjennom strategiplana og revidert den for 2018-2020 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner den fremlagte strategiplana. 
  



 
 

 

Sak 10: Valg 
Liste fra valgkomiteen til årsmøtet 2018 
 
 

Hovedstyret 2018 År Merknad 

Leder (leder i styret) Kjetil Ås 1 år På valg som leder,gjenvalgt. 1 år igjen i styret

Nestleder (n.l. i styret) May Renate Settemsdal 2 år På valg, gjenvalg 

Styremedlem Ingvar Våg  1 år Ikke på valg

Styremedlem Mari Bernhardsen  2 år

Styremedlem Ann Merete Sæter 2 år 

  

Arbeidsutvalg  

IT- ansvarlig Stian Ertvåg  2 år På valg, gjenvalg 

Innkjøp og utstyr Ronja Eikeset 1 år Ikke på valg

Anlegg Thomas Nedresæter 2 år På valg, gjenvalg 

  

Fotball   

Medlem Vegard Ulfsnes 2 år

Medlem Monika Bakk Engdal 1 år Ikke på valg

Medlem Kjartan Sletta 1 år Ikke på valg

Medlem Tore Johannes Finset 2 år På valg. Gjenvalg 

Medlem Rita Ormbostad 2 år

Vara Lars Arne Engdal 1 år

 Bygdacupansvarlig  Øyvind Bugge 2 år

  

Ski/friidrett   

Leder  Olav Eines  1 år

Medlem Kåre Grønbech 1 år Ikke på valg

Medlem Trygve Hauge 1 år Ikke på valg

Medlem Håvard Sagli 2 år

Vara Kjetil Hestsveen 1 år

    

    
 
 
 

 
 
 

 
 
  



 
 

 

 

Tur og trim 2018 År Merknad 

Leder  Siv Hege Stemshaug 1 år På valg som leder, ett år igjen i gruppa, gjenvalg

Medlem Gro Marie Oldervik 1 år Ikke på valg

Medlem Hanne Hagen 2 år På valg, gjenvalg 

Medlem Kjell Petter Lien 2 år På valg, gjenvalg 

Vara Åshild Ulfsnes 1 år På valg

  

Håndball   

Leder  Hege Romundset 2 år Ett år igjen i gruppa, gjenvalg 

Medlem Ragnhild Elise Næss 2 år På valg, gjenvalg 

Medlem Kaija Hestsveen 1 år Ikke på valg

Medlem Liv Nelly Yttri 2 år på valg, gjenvalg 

Medlem Kari Faksvåg 1 år Ikke på valg

 Vara  Elisabeth Lillehagen 1 år På valg, gjenvalg 

  

Spinning       

Leder Karen Magerøy 2 år

Medlem Ingrid Anne 1 år

Medlem Kari Hagen 2 år På valg.  Gjenvalg 

Medlem Øyvind Bugge 1 år Ikke på valg

Medlem Bjørg Fladseth 1 år Ikke på valg

Vara Asgeir Leonhardsen 1 år

    

Turn      

Leder Ingrid Bones Kjørsvik 1 år På valg som leder, 1 år igjen i gruppa

Medlem Marte Lindaas Ulfsnes 2 år På valg

Medlem Jannicke Schei Stornes 1 år Ikke på valg

Medlem 
Yasmin Skinnehaugen 
Stenhaug 1 år Ikke på valg

Medlem Trude Spjøtvold 2 år På valg

  
 
 

 
  



 
 

 

 
 2018 År Merknad 
Revisorer:         
Medlem Marit Klungen 1 år
Medlem Anne Margrethe Våg 1 år
   
    

Valgkomite   
Skal velges på årsmøtet. 
Innstilling fra styret 

Leder Siv Hege Stemshaug 1 år På valg
Medlem  Astrid Settemsdal 1 år På valg
Medlem  Line Ormset  1 år  På valg 

 
 















 
 
 
ÅRSMELDING 2017 
 
SKI- OG FRIIDRETTSGRUPPE - AURE IL 
 
Gruppens sammensetning 
Leder: Kåre Grøbech  1 år 
Medlemmer: Trygve Hauge  2 år 
Medlemmer: Olav Eines  2 år 
Medlemmer: Ragnhild Våg 1 år 
Varameldem: Eva Hagen  1 år 
 
Gruppens arbeid 
Styremøter 
Det er avholdt 4 styremøter i perioden. I tillegg har medlemmene deltatt i ulike interne 
prosjektgrupper og andre prosesser i laget. 
 
Løypekjøring 
Det har for sesongen 2017/18 vært 6 personer i turnus på løypekjøring. Disse er: 

 Torkil Sagli (leder) 
 Thomas Nedresæter  
 Ole Tom Neraas 
 Geir Magne Vaag (maskinansvarlig) 
 Kjell Petter Lien 
 Einar Vaag 

 
De kjører 2 og 2 i turnus hver 3. uke og kjører etter en prioritering fastsatt av styret i 
skigruppa. Rammene for kjøringen er kjørernes tilgjengelighet og det er i all 
hovedsak ettermiddag på ukedagene og formiddag på helg.  
 
Løypemaskina  
Løypemaskina til Aure IL ble kjøpt for kr 620.000,- i september 2008 og er en Prinoth 
Husky 2001-modell. Maskina har gått rundt 3000 timer og er etter alderen lite brukt. 
Det er satt i gang en prosess med mål å reinvestere løypemaskin til nyere modell.  
 
Egne arrangement  
 
Klakkrennet og Klakkrennkomiteen 
Klakkrennet er et samarbeidsprosjekt mellom Kyrksæterøra IL og Aure IL.Pga 
snøforholda ble det ikke noen form for Klakkrenn i 2017. For 2017/18 består våre 
representanter i Klakkrennkomiteen av Olav Eines og Dag Oddvar Nordheim. De er i 
arbeid med planlegging av årets renn som er terminfestet til 25.02.18 og skal gå fra 
Aure til Hemne om snøforholdene tillater det. 
 
Tinestafetten 
Tinestafetten ble i fjor arrangert for andre gang på nye Aure Stadion. Arrangementet 
gikk av stabelen den 9. mai. Nesten 200 skolelever fra Aure- og Hemneskolene 
deltok.  



 
Midt-Norsk Rulleskicup 
Midt-Norsk Rulleskicup var en nyskapning i 2014 og et samarbeid mellom Aure IL, 
Orkdal IL og Kyrksæterøra IL. I 2017 var det 6 arrangement fordelt mellom Orkdal IL, 
Strindheim IL, Kyrksæterøra IL, Møre og Romsdal Skikrets og Aure IL. Aure IL hadde 
den siste konkurransen i cupen. Aure-Brekka gikk av stabelen 23. september med alt 
for få deltakere i forhold til dugnadstimene våre. 
 
Kretsstevne friidrett Aure Stadion  
Aure IL arrangerte kretsstevne i friidrett for første gangen på mange år. Det var flott å 
kunne ta i bruk nye Aure Stadion den 10. juni med deltakelse fra regionen. Det deltok 
i underkant av 100 utøvere i stevnet, og det ble oppnådd gode resultater i flere 
øvelser. 
 
Aurdalsrennet 
Aurdalsrennet gikk knirkefritt av stabelen under fine forhold 22. januar med rundt 30 
deltakere med stort og smått 
 
Ola Åsbøs minneløp 
Ola Åsbøs minneløp ble arrangert for 28. gang lørdag 20. mai 2017 med grei 
deltaking.  
 
Fonna opp 
Fonna opp var igjen tilbake til høsten og gikk av stabelen i et strålende vær søndag 
den 3 .september. Gledelig med en del tilreisende i konkurranseklassene men de 
lokale turgåerne sviktet denne gangen. 
 
Andre prosjekter vi har jobbet mer og mindre med er: 

- Ferdigstilling og oppgradering av skibasen på Austli 
- Plan for drift av løypetraseer 
- Skilting av løypetraseer 
- Egen lagerbygning for høydematter Aure stadion 

 
 
Aktivitet 
Ski 
Skitreninga går gjennom deler av året. På vinteren er det skitrening i lysløypa på 
mandager når forholdene tillater det. Vi fikk frafall på en del utøvere med dårlige 
vintre for noen år siden, som ikke er kommet tilbake i gruppa. De få utøvere vi har, 
hevder seg godt på regionalt nivå.  
 
Trenere: Ole Tom Neraas, Line Ormset og Håvard Sagli. 
 
 
Friidrett 
Friidrettstreninga går på mandager kl. 17:00-18:30 gjennom hele året. Vi trener alltid 
intervall ute først for deretter å trene spenst og styrke inne i hallen. Deltakelsen ligger 
mellom 15 og unge og voksne. Treningene har til hensikt å styrke basisferdigheter 
som utholdenhet, styrke og spenst. Vi stilte i 2017 med lag/utøvere på 
Nordmørsstafetten, skolecup friidrett, Tinestafetten, Ola Åsbøs Minneløp, Tyrving- og 
Veidekkelekene, Ungdomsmesterskapet og Midt-Norsk i Friidrett.  
 
Trenere: Ole Tom Neraas, Line Ormset, Håvard Sagli og Erik Vullum. 



 
Allidrett/barn i løypa 
Allidrett var på mandager ut våren 2017 med oppmøte på oppimot 20 barn pr gang. 
Det drives variert aktivitet både inne og ute.Trenere var Anne Gøntje Eva Harjes, 
Tore Johannes Finset, Eva Olin Hagen og Vegard Strand. Høsten 2017 har det ikke 
vært aktivitet pga mangel på aktivitetsledere.  
 
Gledelig har skiaktiviteten kommet i gang på nyåret etter et veldig positivt initiativ fra 
noen småbarnsforeldre som tar seg av det praktiske etter litt starthjelp fra laget. 
 
Sirkeltrening 
Sirkeltreninga gjennomføres høst/vinter/vår med 1,5 timer hver onsdagskveld i Aure 
Arena. Her tilbys varierte styrkeøvelser som passer for alle fra 15 år og oppover. 
Deltakelsen varierer fra 10 til 20 stk. Ronja Eikeseth er ansvarlig for aktiviteten. 

 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Gruppa vurderer at aktiviteten på arrangement, trening og deltakelser er innenfor det 
som laget har satt som målsetting. 
 
 
Økonomi 
Det er ikke spesielle forhold i 2017 som gir uforutsette utslag på gruppens økonomi. 
 
Årsmeldingen ble styrebehandlet i ski/friidrettsgruppa onsdag 7. februar 2018. 
 
 
 
Aure, 7. februar 2017 
 
Underskrift av gruppens leder 
 
 
Kåre Grønbech    
 











ÅRSMELDING 2017 
 
TUR OG TRIM-GRUPPE    - AURE IL 
 
Gruppens sammensetning 
Leder:   Siv Hege Stemshaug 
Medlemmer:  Kjell Petter LIen 
Medlemmer: Hanne Hagen 
Medlemmer:  Gro Marie Oldervik 
Vara:   Åshild Ulfsnes 
 
 
Gruppens arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 7 styremøter hvor 31 saker er behandlet. 
 
Spesielle oppgaver 
Skihytta har blitt beiset i sommer. Gjenværende arbeider har blitt fullført.  
 
Aktivitet 
4 fjell 
4 fjell er ett samarbeid med alle idrettslagene i kommunen. Det er stor interesse og 
deltakelse på denne aktiviteten. . 
 
Bergsfjellet rundt 
Turkonkurransen ble arrangert 4. juni for 38.år på rad. Det var 89 deltakere. 
 
Turkart ogTrimposter  
Vi har stor oppslutning om trimpostene våre. Turkartet er lagt ut på lagets hjemmeside. Det 
er stor spredning i lengde på disse. Vi byttet ut bøkene rundt 1. Oktober og foretok trekking 
deretter. De har fått hvert sitt krus med logoen til Aure il . 
 
Skihytta 
Vi har beiset hytta og retter en STOR takk til Børge Pettersen.  
Skihytta er en populær samlingsplass om vinteren. I 2017 har det vært veldig fine ski- og 
akeforhold i Tverrbotn. Hytta har vært åpen søndager fra januar til etter påske. Mange av 
disse dagene var det veldig godt besøk. Salget gav ei inntekt på ca kr 17.000.  
 
Vi har også hatt dugnad i høst. Der vi fikk vi vasket hytta, slått gresset på setervollen og klipt 
busker i skitraseen ovenfor hytta.. Takk til de som stilte opp. 
 
Vi hadde ansvaret for avslutning til 4-fjell som ble arrangert i skihytta med godt oppmøte. Vi 
inviterte Steinar Væge til å holde et foredrag om sine turer som han har skrevet bok om.  
  
Klatring 
Vi har hatt vansker med oppmøte på klatring for voksne og treneren har sluttet. Vi har tatt tak 
i dette og Erlend Våg har overtatt som trener på slutten av året og han har startet jobben 
med å innhente tilbud og få opp flere ruter 
 
Vi har hatt tilbud med klatring for barn. Der har det vært godt oppmøte.  
 
Innebandy 
Det har vært en treningskveld både på Nordlandet og i Aure Arena. Det er veldig stor 
interesse på Aure.  
 



Andre punkt 
I juni arrangerte vi kajakkurs med stor interesse.  
 
Vi arrangerte fellestur fra Stabben til Inderbergsalen i september. Vi var 12 som alle kom 
over traversen i fint turvær.  
 
Stikk ut  
Aure kommune har blitt medlem av Nordmøre og Romsdal friluftsråd og vi er godt i gang 
med planleggingen av turmål i kommunen. Dette vil bli igangsatt i løpet av 2018. 
 
  
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Aktiviteten i gruppa har vært stor det siste året.  
 
Økonomi 
Gruppens aktivitet i 2017 ga gode inntekter til laget. Vi hadde ett overskudd på vel kr titusen. 
 
 
Aure, 23.01.2017 
 
 
__________________    ________________   _____________              ________________ 
Siv Hege Stemshaug    Kjell Petter Lien   Hanne Hagen             Gro Marie Oldervik 
 
 
 



































 
 

ORGANISASJONSPLAN FOR 
AURE IDRETTSLAG 

Gjelder for 2018 
 
 
Planen er vedtatt på årsmøte i Aure Idrettslag 12.03.2018. 
Hvert år skal planen ut til høring blant Aure IL sine grupper. Gruppene skal fremlegge planen for 
trenere, tillitsmenn og andre i organisasjonen til Aure IL. På bakgrunn av det blir årsplanen bearbeidet 
og redigert, før den blir lagt frem til bekreftelse på ordinært årsmøte hvert år. 
  
 
Organisasjonsplanens formål: 
- Å organisere klubben slik at de menneskelige og økonomiske ressursene blir utnyttet best mulig. 
- Å øke aktivitet på det sportslige plan. 
- Å ha klare ansvarsforhold og myndighetsforhold i tillitsmannsapparatet. 
- Å bedre den interne og eksterne informasjonsflyten. 
- Å definere utøveransvar og klubbansvar. 
- Å ta vare på, og utnytte klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig 
- Å oppfylle intensjonen i NIFs bestemmelse om barneidrett. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Innholdsfortegnelse: 
 
1.	 ÅRSMØTE OG DRIFT AV AURE IDRETTSLAG....................................................................... 2	
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Behandlet siste gang i Hovedstyret i Aure Idrettslag 22.02.2017  

1. ÅRSMØTE OG DRIFT AV AURE IDRETTSLAG 
Organisasjonskartet til Aure Idrettslag blir vedtatt på hvert ordinært årsmøte og organisasjonsplanen 
blir oppdatert etter hvert vedtak. Siste vedtatte organisasjonskart er slik: 
 
 

 
 
For å ha stemmerett på Aure IL sine årsmøter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 
måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i 
laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 
 
 
 

 Årsmøtet er lagets høyeste organ og gir hovedstyret i Aure Idrettslag rammene som laget skal 
operere innenfor. Dette gjelder i korte trekk aktivitet, økonomi og organisasjon. 
 

 Revisor blir valgt av årsmøtet og rapporterer til årsmøtet. 
 

 Hovedstyret blir valgt av årsmøtet, og består av styrets leder, nestleder, og tre 
styremedlemmer, hvorav minst en er gruppeleder. Hovedstyret har ansvaret for driften av 
laget mellom årsmøtene. 
 

 Daglig leder utgjør sammen med Arbeidsutvalget administrasjonen i Aure IL.  
Daglig leder rapporterer til hovedstyret. 

 
 Aktivitetsgruppene har den operative driften av aktivitetstilbudet til laget, også hva angår krav 

til kvalitet og økonomi. 
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Behandlet siste gang i Hovedstyret i Aure Idrettslag 22.02.2017  

2. HOVEDSTYRET  
Hovedstyret drifter Aure Idrettslag mellom årsmøtene ut fra mandat gitt av årsmøtet. 
 
I 2015 vedtok årsmøtet å gi hovedstyret i oppgave å ansette daglig leder som skal ivareta den daglige 
driften, og rapportere til hovedstyret.  
 
HOVEDSTYRETS ANSVAR: 
Følgende ansvarsområder er definert i lagets lov §15: 

 Iverksette årsmøtevedtak og idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
 Lede idrettslagets administrasjon og føre kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de 

for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. Representere idrettslaget utad. 
 Utarbeide instruks til daglig leder med fullmakter og økonomiske begrensninger. 

 
I tillegg er hovedstyret pålagt ansvaret for: 

 Generell intern og ekstern informasjon 
 Samordning av sponsoravtaler 
 Samordning og gjennomføring av sportslig aktivitet og andre aktivitetsplaner 
 Samordning og gjennomføring av arrangement 

 
 
Etter ansettelse av daglig leder er hovedstyrets ansvar det samme, men med den daglige 
driften delegert til daglig leder som rapporterer til hovedstyret. 
  
Hovedstyrets leder er fortsatt den eneste som kan forplikte Aure Idrettslag juridisk og 
økonomisk. 
 
 

 
Hovedstyret sammensetning: 
 
Hovedstyret er sammensatt på følgende måte valgt av årsmøtet. 
 
 
Funksjon:  Valgt som: 
Leder   Leder i hovedstyret 
Nestleder  Nestleder i hovedstyret 
Medlem   Styremedlem 
Medlem   Styremedlem 
Medlem   Styremedlem 
 
 
Minst en av medlemmene bør være gruppemedlem.  
Leder og nestleder bør ha erfaring i ledelse/ styrearbeid.  
Medlemmene bør ha lang fartstid/ bakgrunn i idretten. 
 
Varamedlem til hovedstyret 
Dersom et av hovedstyremedlemmene, i en lengre periode, er forhindret fra å møte til flere styremøter 
innkalles en fra gruppene, fortrinnsvis gruppeleder, til styremøte(ne). 
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Behandlet siste gang i Hovedstyret i Aure Idrettslag 22.02.2017  

3. DAGLIG LEDER, ARBEIDSUTVALGET OG LEDERFORUM 
Daglig leder er administrativ leder i Aure IL. 
Arbeidsutvalget utgjør daglig leders administrasjon i Aure IL. 
Daglig leder står for driften av laget mellom styremøtene. 
 
Lederforum er et utvalg bestående av gruppelederne og daglig leder som skal 
administrere/koordinere virksomheten i gruppene. 
 
DAGLIG LEDERS ANSVAR 
Daglig leder skal sørge for den daglige driften av laget.  
Dette innebærer å bidra til at gruppene får den støtte og oppfølging som er nødvendig, drifte laget 
økonomisk og ivareta løpende saker som ikke krever «idrettspolitiske» vedtak. 
Hovedstyret gir daglig leder veiledning til driften mellom styremøtene. 
Daglig leder har ellers generelle oppgaver som å følge opp økonomi via lagets valgte regnskapsfører.  
Daglig leder er ansvarlig for barneidretten, arrangementsansvarlig og sponsoransvarlig. 
 
Som sin administrasjon har daglig leder Arbeidsutvalget med de ansvarlige for utstyr og innkjøp, 
Anlegg og IT.  
 
Arbeidsutvalgets sammensetning 

 Daglig leder (ansatt leder) 

 Innkjøp‐ og utstyrsansvarlig, valgt. 

 Anleggsansvarlig, valgt. 

 IT ansvarlig, valgt. 

 
Beskrivelse av funksjonene til medlemmene i Arbeidsutvalget 

Daglig Leder: 
 Lede Aure Idrettslag og sikre at årsmøtebeslutninger om aktivitet, drift og økonomi blir fulgt 

opp. Rapportere til hovedstyret som har det overordnede ansvaret for dette. 
 
Innkjøps- og utstyrsansvarlig: 

 Holde oversikt over alt utstyr som laget eier og disponerer, herunder eventuelt utlån. 
 Koordinere og lede alt innkjøp i Aure IL.  

 
Anleggsansvarlig: 

 Ha oversikt og status på anlegg som Aure IL eier. 
 Planlegge og tilrettelegge for nye prosjekter som Aure IL beslutter. 
 Planlegge og tilrettelegge dugnader på eksisterende anlegg, sammen med Ski- og Friidrett og 

Tur og Trim der det er aktuelt. 
 Ha ansvaret for drift og vedlikehold av løypemaskiner. 

 
IT-ansvarlig: 

 Hovedansvarlig for utvikling, drift og opplæring på web. Sørge for at informasjonstavle på 
Aure Kjøpesenter og webkamera ved Skibasen i Aurdalen fungerer og er i drift. 
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4. TUR OG TRIM  
Tur- og trim har ansvar for å tilby ulike mosjonstilbud utendørs og innendørs, året rundt.  
 
TUR OG TRIM SITT ANSVAR 
Tur og Trim har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet beslutter, 
og andre aktiviteter som kommer til gjennom året. 
 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer bidrar i henhold til strukturen 
som vises i organisasjonskartet for gruppa. 
Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter har gruppestyret rett og plikt til å avlyse aktiviteter 
eller arrangement. 
 
Tur og Trim – sammensetning og drift: 
 

 
 
Gruppa knytter til seg andre personer/grupper ved behov ved ulike arrangement/aktiviteter. 
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Ansvaret til lederen og styremedlemmene i Tur og Trim 
Gruppestyret i Tur og Trim er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementene og aktivitetene som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger. 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppa, skrive og arkivere referat.  
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet. 
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet.  
 Påse at det for alle lag/aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen og aktiviteten krever. 
 
Lederen har et spesielt ansvar for følgende: 

 Ha kontakt med regnskapsfører og daglig leder med attestering av bilag, henvendelser til 
gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet. 

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter ihht daglig 

leders instruks.  
 Påse at daglig leder i er informert om ulike treninger og aktiviteter som skal 

gjennomføres/arrangeres.  
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5. FOTBALL 
Fotballgruppa tilbyr fotballaktiviteter for alle aldersgrupper i Aure IL. 
 
FOTBALLGRUPPA SITT ANSVAR 
 
Fotballgruppa har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet 
beslutter. Det gjelder også andre aktiviteter som tilkommer gjennom året. 
 
Spesielt viktig er det å ha på plass trenere, hjelpetrenere og oppmenn i god tid før påmelding til serie 
eller cup. Videre er det viktig at trenere får den støtte og hjelp som er nødvendig i forhold til 
påmelding, oppfølging og økonomi. 
 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer og foreldre/foresatte bidrar 
både som trenere, oppmenn, dugnadshjelpere med videre i henhold til samme struktur som vises i 
organisasjonskartet for gruppa. 
Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter har gruppestyret rett og plikt til å avlyse aktiviteter 
eller arrangement. 
 
Fotball – sammensetning og drift: 
 

 
 
Ansvar trener: 

 Ansvarlig for det sportslige - organisere laget i trening og kamp 
 Lagets leder og øverste ansvarlig 
 Underlagt fotballgruppa og har kontakt med denne via leder 
 Ansvarlig for lagets kamp- og treningsutstyr 
 Kontakt med andre lag hvis det er spillere som deltar på flere lag 
 (Kontakt med kretsen for innmelding og oppfølging av sone/kretslagsspillere) 
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Ansvar oppmann:   
 Ansvarlig for kamparrangement, det vil si avtale tidspunkt, dommer og bane 
 Ansvarlig for kontakt med andre av klubbens lag med hensyn på klubbarbeid 
 Foreldrenes kontakt inn mot laget  
 Samle inn grunnlag for kontingenter, treningsavgift og egenandel i forbindelse med reiser og 

turneringer 
 Organisere transport med privatbiler når dette er aktuelt 
 Organisering/koordinering av sosiale arrangement i samarbeid med oppmenn i andre grupper 

i idrettslaget. 
 Gruppestyrets kontaktperson  
 Assistenthjelp ved hjemmekamper 

 
 
Ansvaret til lederen og gruppestyremedlemmene i fotballgruppa  
Gruppestyret i fotballgruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppa, skrive og arkivere referat 
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet  
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet 
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp mot de ulike oppmenn 

og trenere 
 Påse at det for alle lag/aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen og aktiviteten krever 
 
Lederen har et spesielt ansvar for følgende: 

 Ha kontakt med regnskapsfører og daglig leder med attestering av bilag, henvendelser til 
gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet.  

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter ihht daglig 

leders instruks.  
 Påse at daglig leder er informert om ulike treninger, kamper, cuper og arrangement som skal 

gjennomføres/arrangeres. 
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6. HÅNDBALL 
Håndballgruppa tilbyr håndballaktiviteter for alle aldersgrupper i Aure IL. 
 
HÅNDBALLGRUPPA SITT ANSVAR 
 
Håndballgruppa har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet 
beslutter, og andre aktiviteter som tilkommer gjennom året. 
 
Spesielt viktig er det å ha på plass trenere og lagledere i god tid før påmelding til serie og cup. Videre 
er det viktig at trenere og lagledere får den støtte og hjelp som er nødvendig i forhold til påmelding, 
oppfølging og økonomi. 
 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer og foreldre/foresatte bidrar 
både som trenere, lagledere, dugnadshjelpere med videre i henhold til samme struktur som vises i 
organisasjonskartet for gruppa. 
Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter har gruppestyret rett og plikt til å avlyse aktiviteter 
eller arrangement. 
 
Handball – sammensetning og drift: 
 

 

 
Note: Inndeling av gruppene varierer fra år til år. 
 
Ansvar trener: 

 Ansvarlig for det sportslige - organisere laget i trening og kamp 
 Lagets leder og øverste ansvarlig 
 Underlagt Handballgruppa og har kontakt med denne via leder 
 Ansvarlig for lagets kamp- og treningsutstyr 
 Kontakt med andre lag hvis det er spillere som deltar på flere lag 
 (Kontakt med kretsen for innmelding og oppfølging av sone/kretslagsspillere) 
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Ansvar lagleder:   
 Ansvarlig for kamparrangement, det vil si sette opp arbeidsliste (sekretariat, kjøkken, billett, 

kamp-/dommervert) 
 Ansvarlig for koordinering med andre lagledere innad i håndballgruppa  
 Kontaktperson mot foreldregruppa  
 Samle inn grunnlag for kontingenter, treningsavgift og egenandel i forbindelse med reiser og 

turneringer 
 Organisere transport med privatbiler når dette er aktuelt 
 Organisering/koordinering av sosiale arrangement i samarbeid med oppmenn i andre grupper 

i idrettslaget. 
 Gruppestyrets kontaktperson  
 Assistere trenere ved hjemmekamper 

 
Ansvaret til lederen og gruppestyremedlemmene i håndballgruppa 
Gruppestyret i håndballgruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte og gjennomføre aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger innenfor tildelt budsjett 
 Gjennomføre gruppestyremøter, skrive og arkivere referat..  
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp mot de ulike lagledere 

og trenere 
 Sørge for at det er nok ansvarlige for å gjennomføre alle aktiviteter som organisasjonsplanen 

krever 
 
Lederen har ansvar for følgende: 

 Kontakt med regnskapsfører og daglig leder med hensyn på attestering av bilag, 
henvendelser til gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatt budsjett i 
årsmøtet. 

 Informere daglig leder dersom man ikke overholder vedtatt budsjett. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter i henhold til 

instruks fra daglig leder.  
 Informere daglig leder om relevante treninger, kamper, cuper og arrangement som skal 

gjennomføres. 
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7. SKI/FRIIDRETT 
Ski/Friidrett-gruppa tilbyr ski og friidretts - aktiviteter for alle aldersgrupper i Aure IL. 
 
SKI/FRIIDRETT-GRUPPA SITT ANSVAR 
 
Ski/Friidrett-gruppa har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet 
beslutter, og andre aktiviteter som tilkommer gjennom året. 
 
Spesielt viktig er det å ha på plass trenere, hjelpetrenere og lagledere i god tid før sesongen starter. 
Videre er det viktig at trenere får den støtte og hjelp som er nødvendig i forhold til påmelding, 
oppfølging og økonomi. 
 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer og foreldre/foresatte bidrar 
både som trenere, lagledere, dugnadshjelpere med videre i henhold til samme struktur som vises i 
organisasjonskartet for gruppa. 
Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter har gruppestyret i ski/friidrett - gruppa rett og plikt 
til å avvikle aktiviteter eller arrangement. 
 
Ski/Friidrett – sammensetning og drift: 
 

 
 
Ansvar trener: 

 Ansvarlig for det sportslige - organisere aktiviteten i trening og i konkurranse 
 Lagets leder og øverste ansvarlig 
 Underlagt Ski/Friidrett-gruppa og har kontakt med denne via leder 
 Ansvarlig for lagets konkurranse- og treningsutstyr 
 Kontakt med andre idretter hvis det er deltakere som deltar i flere idretter 
 (Kontakt med kretsen for innmelding og oppfølging av sone/kretslagsdeltakere) 

 
Ansvar smører:  

- Ansvar for å preparere og smøre ski for lagets medlemmer før skirenn i aldersbestemte 
klasser. 

- Ansvar for lagets smørekoffert. 
- Ansvarlig for supplering til smørekoffert 

.  
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Ansvar oppmann:   
 Ansvarlig for arrangement, avtale tid og sted 
 Ansvarlig for kontakt med andre av klubbens lag med hensyn på klubbarbeid 
 Foreldrenes kontakt inn mot laget  
 Samle inn grunnlag for kontingenter, treningsavgift og egenandel i forbindelse med reiser og 

turneringer 
 Organisere transport med privatbiler når dette er aktuelt 
 Organisering/koordinering av sosiale arrangement i samarbeid med oppmenn i andre grupper 

i idrettslaget. 
 Gruppestyrets kontaktperson  
 Assistenthjelp ved konkurransedeltagelse 

 
 
Ansvaret til lederen og gruppestyremedlemmene i Ski/friidrett-gruppa 
Gruppestyret i ski/friidretts-gruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppa, skrive og arkivere referat. 
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet. 
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet.  
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp mot de ulike oppmenn 

og trenere. 
 Påse at det for alle lag/aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen krever. 
 
Leder har et spesielt ansvar for følgende: 

 Ha kontakt med regnskapsfører og daglig leder med attestering av bilag, henvendelser til 
gruppen med videre 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet.  

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter ihht daglig 

leders instruks.  
 Påse at daglig leder er informert om ulike treninger, stevner, skirenn og arrangement som 

skal gjennomføres. 
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8. SPINNING 
Gruppestyret i spinninggruppa sørger for et godt og variert treningstilbud i kjelleren på Aure 
Kjøpesenter for ungdom og voksne. 
 
 
 
SPINNINGGRUPPA SITT ANSVAR 
 
Spinninggruppa har ansvaret for å drifte og organisere et variert og godt tilbud med høy kvalitet 
knyttet til aktivitetene spinning, corebar og step. Hvis gruppa ser behovet, og brukerne har ønske om 
nye typer aktiviteter, er det ønskelig å videreutvikle aktivitetsspekteret til gruppa. 
 
 
Spinning – sammensetning og drift 
 
 

 
 
Ansvar leder: 

 Ansvarlig for programmene – organisere timer og tilbud 
 Tilbudets leder og øverste ansvarlig 

 
 
Ansvar instruktører pr. tilbud:   

 Ansvarlig for at timene gjennomføres på en god måte 
 Sikre at alle som deltar på timer betaler for tilbudet de benytter 
 Delta på planleggingsmøter for tilbudet 
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Ansvaret til lederen og styremedlemmene i spinninggruppa 
Gruppestyret i spinninggruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret har ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppa, skrive og arkivere referat. 
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet  
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet. 
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp mot de ulike oppmenn 

og trenere 
 Påse at det for alle aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen og aktiviteten krever 
 
Lederen har et spesielt ansvar for følgende: 

 Ha kontakt med regnskapsfører og daglig leder med hensyn på attestering av bilag, 
henvendelser til gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet. 

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter ihht daglig 

leders instruks.  
 Påse at daglig leder er informert om ulike treninger, kamper med videre som gjennomføres. 
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9. TURN 

Gruppestyret i turngruppa tilrettelegger for turnaktivitet for barn i alle aldre. 
 
TURNGRUPPA SITT ANSVAR: 
Turngruppa har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet beslutter, 
og andre aktiviteter/arrangement som tilkommer gjennom året. Spesielt viktig er det å få på plass 
trener(e) og hjelpetrener(e). 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer og foreldre/foresatte bidrar 
både som trenere og med dugnadsinnsats i henhold til samme struktur som vises i 
organisasjonskartet for gruppa. Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter og arrangement 
har styret i gruppa rett og plikt til å avvikle aktiviteter eller arrangement. 
 
 
Turn- sammensetning og drift. 
 

 
 
IG1, idrettens grunnstige 1 
IG2, idrettens grunnstige 2 
 
 
Ansvar hovedtrener: 

 Ansvarlig for det sportslige og organisering av treninger. 
 Underlagt turngruppa og har kontakt med den via leder. 
 Ansvarlig for lagets treningsutstyr 

 
Ansvar hjelpetrener: 

 Foreldrenes kontakt inn mot aldersgruppen. 
 Bistå hovedtrener med treningene. 
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Ansvaret til lederen og gruppestyremedlemmene i turngruppa 
Gruppestyret i turngruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppen, skrive og arkivere referat. 
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet  
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet 
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp. 
 Påse at det for alle lag/aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen krever. 
 Organisering/koordinering av sosiale arrangement. 

 
Lederen har et spesielt ansvar for følgende: 

 Har kontakt med regnskapsfører og daglig leder med attestering av bilag, henvendelser til 
gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet 

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter ihht daglig 

leders instruks 
 Påse at daglig leder er informert om ulike treninger, kurs og arrangementer med videre som 

skal gjennomføres. 
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10. VALGKOMITE 

Valgkomiteen er den viktigste komiteen for Aure Idrettslag de periodene de er virksomme. 
Uten valgkomiteen vil alt arbeid i laget stoppe opp, det samme vil kunne skje om komiteen ikke får 
gode arbeidsbetingelser fra medlemmer, tillitsvalgte og hovedstyret. 
 
SAMMENSETNING 
Årsmøtet velger valgkomiteen etter innstilling fra hovedstyret.  
 
Valgkomiteen består av: 

 Leder 
 Medlem 
 Medlem 
 Vara 

 
Valgkomiteen bør rekrutteres fra medlemmer som er aktivt med i idrettslagets arbeid.  
 
Samarbeid mellom daglig leder og valgkomiteen 
Daglig leder skal sørge for at det i god tid før årsmøtet blir avholdt et eget møte med valgkomiteen for 
å legge en god plan for rekruttering av nye medlemmer. 
 
Valgkomiteen SKAL: 

 Få beskjed i god tid om at de er valgt, og dato for årsmøtet. 
 Få komplett liste over tillitsvalgte i laget og hvem som er på valg. 
 Få tilgang til medlemsoversikten. 
 Få tilgang til lagets organisasjonsplan. 

 
 
Valgkomiteens arbeid: 
Valgkomiteen må starte arbeidet i god tid før årsmøtet. Lederen i valgkomiteen har ansvar for at 
komiteen kommer i funksjon. 
Valgkomiteen må skaffe seg en oversikt over hvem som ønsker gjenvalg - eller eventuelt ønsker 
andre verv. Organisasjonsplanen må brukes aktivt, slik at de som blir forespurt vet hvilket ansvar og 
hvilke arbeidsoppgaver de er tiltenkt. 
 
Utarbeide forslag til kandidater som skal fremlegges på årsmøtet. 
Det er en absolutt fordel om valgkomiteens innstilling er klar, og kan legges ved hovedstyrets øvrige 
dokumenter. 
 
Verdt å merke seg: 
Kun medlemmer som har fylt 15 år er valgbare til tillitsverv i laget, jfr. NIFs lov 
Tillitsvalgte som ikke er på valg (dvs. har 1 år igjen av sin funksjonstid) kan velges til annet verv. Den 
som da velges inn i det vervet som vedkommende trer ut av, må velges for 1 år, jfr. intensjonen om 
kontinuitet, der halvparten av hovedstyret er på valg hvert år. Ellers vil en komme i utakt ved valget 
neste år. 
Det skal være fordeling mellom begge kjønnene i alle utvalg. 
 
 
 
 



 
 

18 
Organisasjonsplan for Aure Idrettslag – blir lagt frem på årsmøtet 12.03.2018                               

Behandlet siste gang i Hovedstyret i Aure Idrettslag 22.02.2017  

11. UTSENDINGER TIL AURE IDRETTSRÅD 

Aure Idrettsråd arbeider for best mulig forhold for idretten i hele Aure kommune. Aure idrettsråd skal 
være en arena for samarbeid lagene i mellom, og mellom lagene og de kommunale myndigheter. 
 
 
Årsmøtet i Aure IL velger utsendinger til årsmøtet i Aure Idrettsråd. 
Det er minimum 2 representanter pr. idrettslag, 1 representant pr. påbegynte 100 medlem og 
maksimalt 5 representanter. 
 
Årsmøtet i Aure Idrettslag velger i 2018 følgende: 
Utsending 
Utsending 
Utsending 
Utsending 
Utsending 
 
 

12. REVISOR 

Revisjon i Aure IL skal utføres av to revisorer valgt av årsmøtet blant medlemmene.  
Revisorene rapporterer til årsmøtet. 
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13. UTØVERANSVAR/KLUBBANSVAR 
 
For å sikre at alle utøvere blir behandlet likt med hensyn til "ytelser" fra klubben, er det viktig å liste 
opp hva som er klubbansvar og hva som er utøveransvar: 
 
KLUBBANSVAR: 
Hovedlaget:  

 Medlemskontingent i særkrets. 
 Tilrettelegge for sponset lagsbekledning. 
 Reise- og oppholdskostnader for utøver(e) som er uttatt av idrettslaget for å representere 

over kretsnivå. Så fremt det er nødvendig at leder/ledsager må være med fra egen klubb blir 
også reise- og oppholdskostnader dekt for denne personen. Er slike reise- og 
oppholdskostnader kjent når klubben avholder årsmøte, skal utgiftene legges inn i budsjettet 
og vedtas av årsmøte. NB! Hvis en oversikt om slik representasjon, av ulike årsaker, ikke kan 
legges frem for årsmøtet og at kostnadene dermed ikke kommer frem i budsjettet, må hvert 
enkelt tilfelle opp som sak i hovedstyret. Hovedstyret har da fullmakt til å avgjøre slike saker 
innenfor klubbens økonomiske ramme. 

 
DE ULIKE GRUPPENE: 

 Påmeldingsgebyr særkrets 
 Startkontingent i lagkonkurranser og stafetter 
 Utgifter lokalleie - baneleie til planlagt trening og obligatoriske stevner/kamper 
 Drift bane og anlegg 
 Klubbdrakter inkl. keeperutstyr 
 Klubbutstyr - baller - nett - teknisk utstyr 
 Medisinkoffert NB! Ikke tape til trening 
 Ferjekort til bil 
 Smørekoffert ski- aldersbestemte klasser 

 
NB! Utgifter i forbindelse med representasjon kretslag og lignende tas opp i hvert enkelt tilfelle og 
klareres i hovedstyret. 
 
 
UTØVERANSVAR:  

 Medlemskontingent 
 Vedtatte treningsavgifter og egenandeler 
 Personlig utstyr 
 Personlige lisenser til forbund 
 Reiseutgifter kamper/stevner - organiseres ved kjøring i turnus  
 Utgifter vedr. turneringer - ikke startkontingent 
 Tape/drikke etc. ved trening/kamp 

 
Alle utgifter/forpliktelser skal være avtalt med gruppene og være innenfor budsjett. Håndteringen av 
utøveransvar/klubbansvar tilligger de ulike gruppestyrene. 
Utgifter/forpliktelser som ikke er avtalt eller godkjent i gruppestyrene er å betrakte som personlige. 
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14. DEKKING AV FAKTISKE UTGIFTER TIL TRENERE 
 

 Trenere som har utgifter på kjøring til konkurranser kan få refusjon på disse. Kjøring dekkes 
etter kr 2,50 pr km + fergebilletter, parkering og bompenger.  

 Trenere kan også få dekt overnattingskostnader. 
 Disse kostnadene hentes inn igjen ved å fakturere utøverne ved sesongslutt for lagidretter. 
 
Utgiftene føres på skjema (ligger på hjemmesida) og leveres til gruppeleder. Skjemaet skal 
signeres av gruppeleder og daglig leder før utbetaling i tillegg til kreveren. 
 
15. MEDLEMSKAP 

 
 Alle kan bli medlemmer i Aure IL. 
 Alle medlemmene har i utgangspunktet de samme rettigheter og plikter. 
 Alle som deltar på treningsaktivitet i regi av Aure IL skal vere medlemmer i Aure IL, eller i 

samarbeidende lag. 
 Ingen utøver kan representere Aure IL uten at medlemskontingent er betalt. 
 Ingen kan velges til tillitsverv eller ha annet ansvar uten at medlemskontingenten er betalt.  

o Unntak er for trenere, hjelpetrenere eller oppmenn fra samarbeidende lag. 
 

 
 
 

16. ORGANISERING AV GRUPPENE - FELLES: 
 
De enkelte gruppene kan etter behov oppnevne egne utvalg etc. 
 
Gruppene skal bidra til at alle som deltar i organisert trening og konkurranser i lagets regi har sitt 
medlemskap i orden og betaler treningsavgifter i henhold til gjeldende regelverk.  
 
Gruppene skal bidra med mannskap til fellesdugnader. 
 
Økonomi: 
Gruppene er ansvarlig for eget budsjett og kan omdisponere eget budsjett. Gruppene rapporterer 
kvartalsvis til hovedstyret. Gruppeleder attesterer alle fakturaene, sender til daglig leder for 
godkjenning, før regnskapsfører betaler og registrer kostnaden i regnskapet.  
Gruppene skal innordne seg hovedstyrets planer for økonomitiltak.  
Egenandeler og "egne tiltak" utover budsjett disponerer gruppene.  
 
 
 
 

17. TRENINGSAVGIFTER 
 
Årsmøtet i Aure Idrettslag har besluttet at leie av lokaler, baneleie og tilsvarende skal finansieres 
100% av de som benytter seg av tilbudet. 
 
Det er ønskelig at slike avgifter skal være lavere for barn enn for voksne. 
 

 Vedtatt treningsavgift innkreves vår og høst  
 Alle som deltar på treningsaktivitet i regi av Aure IL skal vere medlemmer i Aure IL, eller i 

samarbeidende lag. 
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18. INNKJØPSREGLEMENT, ANLEGG OG UTSTYR 
De forskjellige gruppene har ikke lov til å inngå egne «sponsoravtaler». 
Dette gjelder også levering av utstyr/materiell. 
Drakter og bygninger er Aure IL sin eiendom og reklameplass eller sponset utstyrs/materielleveranse 
skal godkjennes av hovedstyret. 
All sponsing skal skje i lovlige former. (regnskapsmessig) 
Laget kan motta gaver. Men da er ikke laget forpliktet til gjenytelser. 
 
Innkjøp: 

 Hovedregel: Alle innkjøp skal være innenfor budsjett. 
 

o Alle innkjøp av en viss størrelse skal gå gjennom innkjøpsansvarlig eller daglig leder.  
o Små innkjøp skal gjøres av de som har verv i laget. 
o Alle innkjøp skal gjøres hos våre samarbeidspartnere der vi har slik avtale. 
o Ved større innkjøp kan vi be om tilbud fra andre leverandører.  

Ved lavere eller tilnærmet like tilbud skal våre samarbeidpartnere foretrekkes. 
o Innkjøp av bekledning (drakter o.l) skal alltid gå gjennom innkjøpsansvarlig eller 

daglig leder. 

 
Skibase: 

o Det må lages liste over alt utstyr /materiell som skal være på skibase/løypemaskin 
o Alle innkjøp gjøres hos våre samarbeidspartnere hvis mulig. 
o Vedlikehold på utstyr som går ut over budsjett skal godkjennes daglig leder. 
o Løypemaskin og scooter skal ikke brukes til privat kjøring, og lånes derfor ikke ut. 

Skihytte 
o Tur og trim tar seg av innkjøp til daglig vedlikehold og utstyr i skihytta 
o Det må lages liste over alt materiell som finnes i skihytta 
o Ved utlån til private formål må leier betale en leie.  

Dette gjelder også medlemmer av lag og hovedstyret. 

Utstyrslager I klubbhuset 
o Det må lages liste over alt utstyr i lageret.  
o Dersom utstyr lånes ut midlertidig, skal dette føres på liste med underskrift på den 

som tar ut utstyret. 

 
Partytelt 

o Quick-up teltet leies ikke ut. 
o De 2 andre teltene kan leies ut til kr 750 pr døgn pr telt. Montering skal utføres av 

personer som utpekes av Aure IL. Avtale for utleie skal signeres med leietaker. 
o Skade på telt erstattes av leier fullt ut. 
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Idrettshall 
o Lagets utstyr i hallen må merkes skikkelig. Utstyret må oppbevares i låsbart skap på 

egnet sted under tribunen eller i et av lagerrommene. 
o Skolen kan benytte seg av lagets materiell (baller, innebandyvant, etc) etter nærmere 

avtale 

 
Fotball 

o Alle lag utstyres med eget utstyr. Trener og oppmenn er ansvarlig for utstyret. 
 

Håndball 
o Alle lag utstyres på sikt med egne drakter og eget utstyr.   

Trener og oppmenn er ansvarlig for utstyret. 

 
19. UTSTYRSREGLEMENT LAGIDRETT 

 
Generelt Fotball – ansvar  

 Oppmann er ansvarlig for alt utstyr. 
 Til enhver tid ha oversikt over utlevert utstyr som er utlevert til den enkelte spiller.  
 Få utstyr i retur fra spillere som slutter.  
 Forestå opptelling og kontroll av alt utlevert utstyr på forespørsel. Returnere alt utlevert utstyr 

til materiellansvarlig i forbindelse med fornying eller utskifting. 
 Det skal kvitteres for alt utlevert utstyr. 

 
Skjema AIL M-01 angir oversikt over utstyr som laget disponerer og hva som er utlevert til den enkelte 
spiller, skal fylles ut og returneres til materiellansvarlig i Aure IL etter sesongstart. 
Ved sesongslutt skal alt utstyr telles, innleveres og lagres på egnet sted til neste sesong. 
 
Utstyr Fotball  
 

7-erlag fotball
 15 trøyer m logo/nr 
15 shortser 
15 par strømper 
1 keeperdrakt 
1 par keeperhansker 
10 baller 
Inneballer v behov 
10 markeringsvester 
1 dommerfløyte 
1 ballpumpe 
5 kjegler 
5 kinahatter 
1 medisinskrin/sekk: 
5 isposer 
5 taperuller 
1 bomull 
1 Pyrisept 
1 pk plaster 
1 øyeskyllevann 
1 teambag 
1 ballnett 
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Fotball 11 - lag 
19 trøyer m logo/nr 
19 shortser 
19 par strømper 
2 keeperdrakter 
2 par keeperhansker 
15 baller 
Inneballer v behov 
15 markeringsvester 
1 dommerfløyte 
1 ballpumpe 
10 kjegler 
10 kinahatter 
1 kapteinsbind 
1 medisinskrin/sekk: 
5 isposer 
5 taperuller 
1 isspray 
1 bomull 
1 Pyrisept 
1 pk plaster 
1 øyeskyllevann 
1 teambag 
1 ballnett 
 
 
Utstyr i medisinskrin er veiledende. Her kan det suppleres etter behov. 
 
Generelt Håndball 

 Til enhver tid ha oversikt over utlevert utstyr som er utlevert til den enkelte spiller.  
 Få utstyr i retur fra spillere som slutter.  
 Forestå opptelling og kontroll av alt utlevert utstyr på forespørsel.  
 Returnere alt utlevert utstyr til materiellansvarlig i forbindelse med fornying eller utskifting. 
 Det skal kvitteres for alt utlevert utstyr. 

 
Skjema AIL M-01 angir oversikt over utstyr som laget disponerer og hva som er utlevert til den enkelte 
spiller, skal fylles ut og returneres til materiellansvarlig i Aure IL etter sesongstart. 
Ved sesongslutt skal alt utstyr telles, innleveres og lagres på egnet sted til neste sesong. 
 
. 
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Utstyr til håndballag i serie 
 
Serielag håndball 
20 trøyer m logo/nr 
20 svarte tights/shorts 
15 vester m nr 
2 keepertrøyer m nr 
15 håndballer tilpassa str
2 matchballer tilpassa str
Ballpumper 
Utstyr til pumpe og kompressor 
1 medisinskrin/sekk: 
5 taperuller 
1 bomull 
1 Pyrisept 
1 pk plaster 
1 øyeskyllevann 
1 teambag 
1 ballnett 

 
Utstyr håndballag som ikke er i serie 
 
Håndballag, ikke serie 
2 keeper trøyer 
15 trøyer m nr/logo 
15 shortser 
15 vester m nr/logo 
15 håndballer tilpassa str
2 matchballer tilpassa str
Ballpumper 
Utstyr til pumpe og kompressor 
1 medisinskrin/sekk: 
5 isposer 
5 taperuller 
1 bomull 
1 Pyrisept 
1 pk plaster 
1 øyeskyllevann 
1 teambag 
1 ballnett 
 
 
Utstyr i medisinskrin er veiledende. Her kan det suppleres etter behov 



Endringer i organisasjonsplana for Aure IL, til årsmøtet 12.mars 2018  
 
Gjennomgående justeringer: 

‐ Fjerna unødvendige ord og språklige korrigeringer for å tydeliggjøre teksten 
‐ Før var styret brukt som betegnelse enkelte steder både for hovedstyret og 

gruppestyrene. Nå er dette presisert i hele dokumentet. 
 
 
Spesifikke endringer: 
 
Side 2:  

‐ Satt inn nytt organisasjonskart der daglig leder er flyttet inn mellom hovedstyret og 
lederforum 

 
Side 3 

‐ Siste avsnitt: Lagt til tekst om varamedlem ved eventuelt langvarig fravær fra et 
hovedstyremedlem. 

 
Side 4: 

‐ Anleggsansvarlig: lagt til at dugnader skal arrangeres sammen med Tur og Trim og 
Ski/Friidrett der det er aktuelt. 

 
Side 9: 

‐ Satt inn ny figur som viser at håndballgruppa har varamedlem 
 
Side 21: 

‐ Lagt til ”anlegg og utstyr” i overskrifta til avsnitt 18 



 



Strategi 2018 - 2020 
 
 

Styrker  

1. Engasjement – trenere, dugnadsinnsats, ildsjeler 

2. Stor bredde 

3. God økonomi 

4. Kompetanse – trening og idrett 

5. Aure Arena, Sentralbaneanlegget,  

6. Skibasen i Aurdalen, fjord og fjell 

7. God organisering – daglig leder, store arrangement 

Svakheter 

1. Avhengig av enkeltpersoner 

2. Trenerkompetanse, evner ikke å rekruttere nok trenere 

3. Utflytting av ungdom etter endt grunnskole 

4. For dårlig markedsføring av egne arrangement 

5. For dårlig markedsføring av samfunnsnytte 

 

Muligheter 

1. Øke aktivitet; i større grad favne om hele kommunen 

2. Samarbeid og allianser 

3. Omdømme; markedsføre samfunnsnytte. 

4. Engasjere flere pensjonister, hyttefolk 

 

Trusler 

1. Passivitet og lavt engasjement, Ipad-generasjon 

2. Dårlige snøvintre 

3. Eventuelle tap av inntekter  
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Visjon og verdier 

 

Visjon: 
 

”Aktivitetslokomotivet i Aure” 
 
 

• Glede     
• Trivsel 

 

• Respekt     
• Ta alt og alle på alvor. God konflikthåndtering og nulltoleranse for mobbing. 

 

• Engasjement     
• Motiverte trenere, ledere, medlemmer og foreldre. Fokus på kompetanseutvikling 

 

• Inkluderende      
• Alle er velkomne, aktiviteter for alle. Alle skal føle tilhørighet.  
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Målsetting 2020  

 
 

• 600 medlemmer 

• Være ajour med en vedtatt kursplan 

• Deltakere på nasjonalt nivå  

• Arrangere årlig friidrettsstevne på Aure Stadion  

• Ha etablert en arvtaker til sommerskiskolen  
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Handlingsplan 2018 
 

Handlingsplana bør være rotfesta i definerte mål og i SWOT analysen. 
Vi ser fra SWOT analysen at laget har mange styrker som må vi må søke å ta vare på, muligheter vi bør følgje opp, svakheter vi må ta tak i, 
og trusler vi må forholde oss til. MEN alle styrker, muligheter, svakheter og trusler kan nødvendigvis ikke føre til tiltak i handlingsplana.  
 

 
Tiltak 

 
Tidsfrist Ansvarlig 

Arrangere en håndballskole for 50-100 deltakere. Aug 2018 Styret/ Daglig 

leder 

Etablere en kursplan for 2018-2020 for hver gruppe og for laget i sin helhet. Mai 2018 Daglig leder 

Etablere en generell markedsføringsplan for egne arrangement Mai 2018 Daglig leder 

Etablere en plan å synliggjøre samfunnsnytte for omdømme og goodwill.  Nov 2018 Daglig leder 

Fullføre merking /skilting av tur- og skiløyper. Høst 2018 Tur og Trim, Ski 

og Friidrett 

Opprusting og utbedring av skitraseer i Aurdalen Høst 2018  Anleggsansvarlig 
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