
Daglig leder forum 2/11 2017 
Oppsummering av erfaringsutveksling 

1. Sponsor 
• Arrangere ting/salg i klubbene 

Finne alternativer til rene sponsoravtaler 
Kan bli negativt med for mye reklame for sponsorer også. 

Tilskuddsordninger 

• Sponsor liten andel 
20% markedsansvarlig 
Må ha utvalg, men 1 med i hovedstyre også 
Sponsorpakker – alle kan selge 
Litt å være kreativ, men vanskelig å få folk til å «ta oppgaven» 

• Sponsorprogram 
Klar sponsorpakke 
Produkter vs. penger 
Knytte til aktivitet – Ikke for billig 
Sponsormappe – involvert medlemmer 
 Kartlegging 

• Sponsorsjef i klubben 
Ut til egne medlemmer i til mulige sponsorer 

 Spillersponsor 
 Kampsponsor 
 Arenareklame 
 Hullsponsor – golf 
 Nyhetsbrev, e-post, facebook 

• Fleridrettslag  
Individuelt sponsorarbeid 
En hovedsponsor i hovedlaget 

Finne ut hva vi kan ta tilbake til sponsor/samarbeidspartner 
Prioritere de bedriftene som de tror er interessert i samarbeid 
Prøver å få solgt medlemsmassen til sponsorer 
 
 

2 Hva kan daglig leder gjøre for å gjøre styre sitt bedre? 
• Kontinuitet i styret 

Viktig med godt samarbeid mellom styreleder og daglig leder 
Fordeling av styrets oppgaver 
Dedikerte personer til hver undergruppe/ansvarsgr. 

• Hvert styremedlem sitt ansvarsområde- føler større eierskap 
Gjøre styret bevist på hva som er deres oppgaver 
Tydelig, krevende, positiv 
Kveld med kurs fra NIF når nytt styre er på plass 

• Sende ut innkalling, underlag 
Aktiv rolle i møte i forhold til informasjon 
Forslag til styret 
Beskrevet ansvarsområde 

• Stillingsbeskrivelse/rollebeskrivelse for alle styremedlemmer 



Kvalitetsklubb – fotball 
Klubbhuset – handball 
Kontinuitet 
Styre unna konflikter 

• Styret skal være med i alle deler av organisasjonen 
Bevisstgjøre hva et verv innebærer 
Styret skal være med på å utvikle klubben 
Styreseminar/workshop 
Ha nok medlemmer i styret 
Forberede styret til styremøter 
 

3. Tema til neste møte 
• Idrettscampus Bergen, mer info 

Hvordan engasjere foreldre i ungenes treningstid 
Bevisstgjøre foreldrenes rolle i idrettslaget 
Tilby foreldretrening(joggegruppe, turgruppe) 
Anlegg, kvalitetsklubber 

• Frafall 
Psykisk helse, hva er status 
Sunn barneidrett 

• Klubben som arbeidsgiver til deltidsansatte 
Presentasjon av hva idrettskretsen kan tilby som er aktuelt for idrettslagene 

• Økonomistyring 
Hvordan forebygge frafall i idrettens spesielt blant ungdom 

• Dugnadsarbeid – innsalg til medlemmer 
Rettigheter/krav en DL har 
 

4. Hva ønsker du at idrettskretsen skal tilby? 
• Fond man kan søke på, sosiale midler. Men får midlene i etterkant. Må dokumentere at 

tiltaket er vellykket 
Bedre vilkår for kioskmat, sunt 
Tall på hvorfor ungdommene slutter i idretten 
 

 


