
SANDNES IDRETTSLAG
FRIIDRETT

Styret og Styrearbeid

Formål / oppgaver

Kjøreregler

Roller / ansvar



SI Friidrett – Styret’s formål / oppgave

Styret i Sandnes Idrettslag Friidrett er idrettslagets høyeste myndighet mellom 
Årsmøtene. Styret forplikter idrettslaget samlet, og viktigste oppgaver vil typisk være 
(ref. blant annet LN §18):

• Iverksetter Årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak

• Ansvar for utarbeidelse av budsjett i tråd med gjeldende bestemmelser og vedtak 
på Årsmøtet

• Påse at idrettslagets midler forvaltes forsvarlig, herunder et avklart fullmaktsforhold

• Sikre god økonomisk bokføring og regnskapsrapportering

• Bygge og videreutvikle idrettslagets organisasjon og virke

✓ Grunnleggende verdier, virksomhetsplan, klubbhåndbok

• Ivareta medlemmenes interesser

• Sørge for at idrettslaget fungerer som en demokratisk, frivillig organisasjon

• Oppnevne komiteer / utvalg etter behov

• Representere idrettslaget utad og bygge omdømme ifht «stakeholdere»

• Oppnevne politiattestansvarlig (SI Hovedstyret)

• Ansvarlig for barneidretten (SI Hovedstyre)



SI Friidrett (SI-F)
Styrets «kjøreregler»

Styret i SI-F skal samarbeide tett som ett (1) lag, 
og sammen tilrettelegge for . . .

• En åpen, ærlig og trygg atmosfære

• Spille på hverandres individuelle styrker

• Felles ansvar for bredt engasjement der alle 
innspill og kommentarer blir hørt*

• Godt humør og givende styremøter
*) Positiv «friksjon» i debatter og diskusjoner er alltid verdiskapende



Navn Funksjon i SI-F Operativ rolle Ansvar / rolle beskrivelse (DRAFT per 08/04/19)

Arne Lyngholm Styreleder • Saker / rapportering til SI 
Hovedstyre

• Info til medlemmer

Overordnet ansvarlig for organisering, drift og målsetting for SI Friidrett iht gjeldende tekniske og 
økonomiske rammer fra Årsmøtet og SI Hovedstyre. Planlegging og gjennomføring av Styremøter med 
tilhørende aksjoner

Jan Jakob Norheim Nestleder • Organisasjon og strategi
• Prosjektleder ETCH

• Ansvarlig for utarbeidelse og videreutvikling av Virksomhetsplan
• Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av ETCH 2019

Ørjan Aasmo Nestleder Sportslig ansvarlig (ungdom / 
voksne)

Sportslig ansvarlig i 15+ gruppen for prioritering av stevner og treningssamlinger (inkludert kravsetting 
for deltakelse), sportslig tilbud og kompetanseutvikling i tett samarbeid med hele trenerapparatet i SI 
Friidrett. 

Ingvill Julie Bækø Styremedlem Engasjering av foreldre og frivillige Ansvarlig for engasjering av både «gamle» og nye foreldre / frivillige. Planlegging og gjennomføring av 
dugnader. Videreutvikling og utdannelse av funksjonærer / dommere

Jan-Rune Brox Styremedlem Anlegg og utstyr Ansvarlig for oppsyn og videreformidling av nødvendig vedlikehold av anlegg som SI Friidrett bruker, 
samt tilhørende utstyr både idrettsteknisk og IT / elektronikk

Pourya Shafizadeh Styremedlem Oppmannskoordinator Ansvarlig for koordinasjon av informasjon til gruppe-oppmenn om stevner, dugnader og andre viktige 
aktiviteter, samt info fra Styret og daglig leder. Koordinering rundt utsendelse av treningsavgift

Stian Sørskår Styremedlem Kasserer Ansvarlig for budsjettering, økonomistyring og kontroll, samt oppfølging av løpende kostnader og 
inntekter

Gro Barlaug Styremedlem Sportslig ansvarlig (barn) Sportslig ansvarlig for barne-grupper opp til 15 år. Kontakt med trenere i de aktuelle trinnene

Hanne Berit Irgens Utøver 
representant

Kontaktpunkt utøvere Ansvarlig for kontakt med utøvere på alle nivåer fra 15 år. Forberede saker for informasjon og/eller 
beslutning til Styret i både SI-F og SI

Geir Eikeskog Sekretær • Daglig leder SI Friidrett
• Markedsansvarlig (frem til Q4 

2019)

• Ansvarlig for daglig drift av SI Friidrett. 
• Ansvarlig for SI medlemsregister og politiattester
• Prosjektmedarbeider ETCH 2019
• Ansvarlig for kontakt, pleie og videreutvikling av eksisterende samarbeidsavtaler, samt etablering 

av nye sponsorkontrakter


