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REKRUTTERING og REKRUTTERING og 

VALGKOMITEVALGKOMITE
””MammaenMammaen”” ble spurt om ble spurt om åå ta et verv i ta et verv i 
klubbstyretklubbstyret…… og svarte:og svarte:
��Jeg vet ikke hvem dere er ?Jeg vet ikke hvem dere er ?
��Jeg vet ikke hva dere vil ?Jeg vet ikke hva dere vil ?
��Jeg vet ikke hvilken filosofi og hvilke verdier       Jeg vet ikke hvilken filosofi og hvilke verdier       
klubben stklubben ståår for ?r for ?

��Jeg vet ikke hvilke mJeg vet ikke hvilke måål klubben arbeider for ?l klubben arbeider for ?
��Jeg vet ikke hvilke oppgaver jeg er tiltenkt ?Jeg vet ikke hvilke oppgaver jeg er tiltenkt ?

��Hva er det egentlig dere Hva er det egentlig dere øønsker nsker 

at jeg skal si ja til ???at jeg skal si ja til ???
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Tar vi rekrutteringsarbeidet Tar vi rekrutteringsarbeidet 

ppåå alvor ?alvor ?

Min pMin pååstand:stand:
�� Vi har for fVi har for fåå trenere trenere –– ledere ledere –– dommere !dommere !
�� Vi er for lite bevist pVi er for lite bevist påå hvem vi hvem vi 
rekrutterer !rekrutterer !

�� Vi har sjelden klart for oss hva vi skal Vi har sjelden klart for oss hva vi skal 
rekruttere til !rekruttere til !

�� Vi er for lite flink til Vi er for lite flink til åå fføølge opp !lge opp !
�� Vi stiller sjelden krav til de vi rekrutterer !Vi stiller sjelden krav til de vi rekrutterer !

Stemmer dette i din klubb ?Stemmer dette i din klubb ?
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Hva gjHva gjøør vi ?r vi ?
Kan vi sammen snu dette til noe positivt ? Kan vi sammen snu dette til noe positivt ? 
Kan vi diskutere :Kan vi diskutere :
�� Hvordan skal vi rekruttere ? Hvordan skal vi rekruttere ? 
�� Hvem skal vi rekruttere ?Hvem skal vi rekruttere ?
�� Hva skal vi rekruttere til ?Hva skal vi rekruttere til ?
�� Finnes det en funksjonsbeskrivelse (ansvar/rolle) Finnes det en funksjonsbeskrivelse (ansvar/rolle) 
over hva vi skal rekruttere til ?over hva vi skal rekruttere til ?

�� Hvordan fHvordan føølger vi opp/utvikler de vi rekrutterer ?lger vi opp/utvikler de vi rekrutterer ?
�� Hvordan kan vi stille krav, og fHvordan kan vi stille krav, og føølgelig gi ansvar lgelig gi ansvar 
og status til de vi rekrutterer ?og status til de vi rekrutterer ?

�� HAR KLUBBEN NOEN PLAN FOR SITT HAR KLUBBEN NOEN PLAN FOR SITT 
REKRUTTERINGARBEID ?REKRUTTERINGARBEID ?
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NNåår br bøør/skal r/skal valgkommiteenvalgkommiteen starte starte 

sitt arbeid ? sitt arbeid ? ……og hva sog hva såå ??

�� Fra dag 1 !Fra dag 1 !
�� VVæære bevist pre bevist påå oppgaven(eoppgaven(e))
�� VVæære synlig  re synlig  ……delta pdelta påå styremstyremøøte ?te ?
�� VVæære bevist pre bevist påå hva du rekrutterer tilhva du rekrutterer til
�� Valgt som ikke funker skiftes ut !Valgt som ikke funker skiftes ut !

�� Husk at dere skal rekruttere Husk at dere skal rekruttere 
””teamteam”” til beste for det til beste for det 

organisasjonsledd / gruppe dere organisasjonsledd / gruppe dere 
er valgt for !er valgt for !
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Trenger vi en Trenger vi en valgkommitevalgkommite ??

Dersom JA, og hva sDersom JA, og hva såå ??
�� Finnes det en plan for arbeidet ?Finnes det en plan for arbeidet ?

�� Hva skal det rekrutteres til ?Hva skal det rekrutteres til ?

�� Finnes det medlemslister ?Finnes det medlemslister ?

�� Finnes det oversikt over Finnes det oversikt over ””ressurspersonerressurspersoner””
i klubben ? i klubben ? ……eller noen som kan eller noen som kan 
rekrutteres til klubben ?rekrutteres til klubben ?

�� Hva sier lover i klubb / NFF og NIF ?Hva sier lover i klubb / NFF og NIF ?
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RessurspersonerRessurspersoner……

�� TidTid
�� Kompetanse innen tiltenkt omrKompetanse innen tiltenkt områådede

�� Foreldre /Foreldre /
�� PensjonisterPensjonister
�� FunksjonshemmedeFunksjonshemmede

�� Begge kjBegge kjøønnnn
�� Ikke glem de unge !!!Ikke glem de unge !!!
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VVæær r æærlig !rlig !

�� Hva forventes ?Hva forventes ?
�� Klubbens planer og mKlubbens planer og mååll
�� ØØkonomi /konomi /
�� GodtgjGodtgjøørelserrelser
�� Utvikling Utvikling -- utdanning / utdanning / 
�� Den sosiale delDen sosiale del
�� Klubbens miljKlubbens miljøø og sosiale relasjonerog sosiale relasjoner
�� Ansatt(eAnsatt(e) ?) ?
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AnsvarAnsvar

�� JuridiskJuridisk
�� ØØkonomiskkonomisk
�� Idrett og nIdrett og nææringslivringsliv
�� MediaMedia
�� Straffebelagte handlingerStraffebelagte handlinger
�� DopingDoping
�� Anlegg / eiendomAnlegg / eiendom
�� Ansatt(eAnsatt(e) ) 
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De 10 rDe 10 rååd:d:

1.Klargj1.Klargjøør klubbens mr klubbens måålsetting, lsetting, 
sportslig, sportslig, øøkonomisk og sosialtkonomisk og sosialt

2.Lag en funksjonell 2.Lag en funksjonell organisasjonsplanorganisasjonsplan

3.Gi tillitsvalgte begrensede oppgaver3.Gi tillitsvalgte begrensede oppgaver

4.Gi tillitsvalgte anledning til 4.Gi tillitsvalgte anledning til åå ””trenetrene””
og skolere seg !og skolere seg !

5.Ta vare p5.Ta vare påå eksisterende tillitsvalgte!eksisterende tillitsvalgte!
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De 10 fortsetterDe 10 fortsetter……

6.Skap aktiviteter som f6.Skap aktiviteter som fåår nye folk inn r nye folk inn 
i laget / klubbeni laget / klubben

7.Gi alle oppgaver i henhold til 7.Gi alle oppgaver i henhold til 
funksjonsplanenfunksjonsplanen

8.Bruk kvinner og ungdom som en 8.Bruk kvinner og ungdom som en 
spesiell aktiv lederressursspesiell aktiv lederressurs

9.Legg lista h9.Legg lista høøyt nyt nåår det gjelder leder!r det gjelder leder!
10.Jobb m10.Jobb måålrettet etter en vedtatt og lrettet etter en vedtatt og 
klar rekrutteringsplan.klar rekrutteringsplan.
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Hvor finnes hva ?Hvor finnes hva ?

Start med:Start med:
�� www.idrett.nowww.idrett.no og finnog finn
--idrettsregistreringenidrettsregistreringen
--lover og bestemmelser lover og bestemmelser 
--idrettspolitisk dokumentidrettspolitisk dokument
--klubbutvikling klubbutvikling etcetc etcetc
Samt linker til Samt linker til ––
KKD  /  andre klubber / IR / alle kommunerKKD  /  andre klubber / IR / alle kommuner
Og Og www.fotball.nowww.fotball.no med sine linkermed sine linker……
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Lykke til !Lykke til !


