
Nore Neset Idrettslag



«Nore Neset Idrettslag har på to år gått frå å vera 
ein 100% frivillig organisasjon, til å i dag ha 3 faste 
fulltidsårsverk og 11 deltidsansatte i tillegg til dei 

120 frivillige. Reisen har på inga måte vore 
problemfri.»



Struktur

• Organisasjonsutvikling


• Økonomistyring


• Kommunikasjon



Organisasjonsutvikling



Organisasjonsutvikling

• Bygge ein organisasjon


• NFF Kvalitetsklubb


• Prosessen på heile idrettslaget


• Starta i 2018


• Ikkje sertifisert, men veldig 
mykje bedre



Visjon, misjon og verdier
Vår visjon. Vår drøm. 
Nore Neset Idrettslag skal tilby idrettsglede og utfordringar for alle!


Vår misjon. Vårt løfte. 
Eit idrettslag med plass til alle!


Våre verdier. Vår felles grunn. 
Følgjende verdiar skal være vår felles grunn:  
 
VENNSKAP


Gjennom å legga til rette for både fagleg og sosial utvikling er vi overtydd om at våre medlemmer vil byggja vennskap 
som varer livet ut!


MEISTRING 

Alle våre medlemmer skal oppleva trivsel og utvikling i idrettslaget, og bli utfordra på sitt nivå, og gjennom dette 
oppleva meistring.


RESPEKT 

Vi skal ha stort fokus på respekt for alle. Idrettslaget skal vera kjent for at vi respekterer utøvere, trenere, dommere og 
leiarar.



Likebehandling av 
særidrettane

Martin Eidsvik 
Utviklingsansvarlig fotball

Gitte Torp 
Utviklingsansvarlig handball



Avtale om bruk av spelarar

• Utøvaren i fokus


• Gjeld alle årgangar i barne- og 
ungdomsgruppene (6-16 år)


• Definert primærsesong (fotball 
/ håndball)


• Søka å unngå kollisjonar av 
treningsdagar


• Definert 
konflikthandteringsprosess 

https://docs.google.com/document/d/1wiNnbNiQ0eb3vOf463W8mo666CfxhJcx8QD2JQNUX-c/edit?usp=sharing


Organisasjonskart
Det enkle og handterbare



Organisasjonskart
Det vanskelige og krevande

Ansatte

Mykje økonomi

Hyppigare beslutningar

Mindre involvering (fra frivilligheita)



https://docs.google.com/document/d/1jGdFAuprYQPCmeeCrv7E8c4VfxM8FjfUe56Zf-XHY3w/edit?usp=sharing


Økonomistyring



Økonomi

https://docs.google.com/document/d/14ZPsQ6qejJdYuXHxwEoIwumrx-9OrqXIJcrj5Y2D7Ik/edit?usp=sharing


Fullmaktsmatrise

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/


Regnskap
• Azets avd. Os


• CoZone Invoice


• EHF


• Flyt


• Kontering


• CoZone Report


• Avstemming


• Månedlig resultat


• CoZone Employee


• Lønn



Kommunikasjon



Kommunikasjon

• Ingen offisiell 
kommunikasjonskanal


• Viktig informasjon når ikkje 
fram


• Ingen kommunikasjonsplan


• Kven skal vita kva når?


• Kven skal beslutta kva når?



«Vi er ein organisasjon i konstant utvikling, og gjer 
feil kvar einaste veke. Men det er korleis vi lærer av 

feilene som definerer om vi lykkes.»



Eit idrettslag med plass til alle!


