Klubbens styrearbeid i praksis

-

Hjelp til en enklere styrehverdag!

Hvorfor Klubbens styrearbeid i praksis?
Klubbens styrearbeid i praksis skal gi en grunnleggende forståelse for hva som er
styrets ansvar og arbeidsområder, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.
Kurset tar for seg de viktigste lovene og reglene som idrettslaget må forholde seg til, og
gir gode tips og verktøy for styrearbeidet.
Målgruppe
Styret i idrettslag og andre interesserte.
Kurset er for de som sitter i styret i idrettslaget. Det er fordelaktig at flest mulig fra styret
deltar på kurset, slik at dere får en felles plattform for videre samarbeid og effektivt
styrearbeid.
Kursets innhold
Kurset er på 4 skoletimer og gjennomføres som regel på kveldstid.
Kurset er delt inn i følgende hovedtemaer:
1. Ansvarsoppgaver
- Hvilket formelt ansvar har styret og hva kan gjøres for å ivareta ansvaret?
2. Strategioppgaver
- Hvordan sikre en god fremtid for idrettslaget?
3. Ressursoppgaver
- Organisering og samspill med de ressursene som finnes i idrettslaget.

Gjennomføring
Idrettskretsen arrangerer noen datofestede kurs i løpet av året, som er åpne for
deltakere fra alle idrettslag i Akershus. Se kalender. I tillegg til dette er det mulig å
bestille et kurs hjem til eget idrettslag.
Bestill-hjem-kurs
Bestill-hjem-kurs innebærer at dere kan arrangere Klubbens styrearbeid i praksis i
deres idrettslag i samarbeid med idrettskretsen og kretsens kursinstruktører.
Dere kan velge å ha kurset internt og «fylle det opp» fra gruppene i eget idrettslag, eller
dere kan det «åpent» hvor vi da arrangerer sammen med dere og fører påmelding for
deltakere fra andre idrettslag i Akershus. Disse «eksterne deltakerne» må da betale
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deltakeravgift (kr. 200,-), og denne deltakeravgiften vil inngå i å dekke hele/deler av
honoraret til instruktøren.
Kostnad
Kampanjepris frem til 30. juni 2019 er kr. 1 000,- (ordinær pris kr. 2 500,-). Dette
dekker honorar/reiseutgifter til instruktøren. Beløpet faktureres i etterkant fra
idrettskretsen.
Forutsetninger for gjennomføring av bestill-hjem-kurs
- Det anbefales å være minimum 10 deltakere for å gjennomføre kurset.
- Avbestillingsfrist settes senest 10 dager før kursstart, ved senere avlysning må
instruktør betales (kr. 1 000,-).
- Idrettslaget må stille med kurslokale for kvelden.

Ønsker dere å bestille kurs?
Ta kontakt med Helen Kyhen, utdanningskonsulent, Akershus idrettskrets.
E-post helen.kyhen@idrettsforbundet.no / Telefon direkte 66 94 16 07

