Organisasjonsplan for Båtsfjord Sportsklubb
Vedtatt på idrettslagets årsmøte 11.04.16

Innledning
Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Båtsfjord
Sportsklubb. Disse dokumentene er:
1) klubbens lov
2) Undergruppenes årshjul
3) klubbens organisasjonsplan
1. Klubbens lov
Klubbens lover er utarbeidet på grunnlag av basis-lovnorm for idrettslag. Loven ble vedtatt på
lagets årsmøte 11.04.2016. Organiseringen av BSKs styrer og interne organisering er inntatt i
lagets organisasjonsplan.
2. Klubbens årshjul
Klubbens årshjul er oversikt over arbeidsoppgaver og aktiviteten i undergruppene. Det er
gruppene selv som utarbeider årshjulene, og hovedstyrets årsmøte behandler ikke disse.
3. Klubbens organisasjonsplan
Klubbens organisasjonsplan er dette dokumentet. Hensikten med planen er å gi en oversikt
over de overordnede retningslinjer som lagets styrende organer skal arbeide etter. Planen er
utarbeidet innenfor rammene av klubbens lov. Planen skal oppdateres årlig, og det er
hovedstyrets årsmøte som behandler og vedtar den, jfr. lovens §11-9. Denne
organisasjonsplanen gjelder fra 11.04.2016 og fram til klubben årsmøte i 2017.

Administrative bestemmelser
Adresse
Lagets postadresse er: Postboks 334, 9991 Båtsfjord
Kontor:
Klubben har et kontorlokale i idrettshallen.
Internett og e-post
Klubbens internettadresse er: www.baatsfjordsportsklubb.no

Brønnøysundregistrene
Båtsfjord Sportsklubb er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.
Klubbens organisasjonsnummer er: 983 951 821.
Bankforbindelse
Båtsfjord Sportsklubb bruker Sparebank1 som bankforbindelse.
Klubben oppretter de konti som er nødvendig for gjennomføring av sine bankforretninger.

Organisasjon
BSK skal gi et godt aktivitetstilbud til alle, der både bredde og topp blir ivaretatt. Våre
aktiviteter skal gi tilhørighet og stimulere til engasjement og helse.
BSK er attraktiv og miljøskapende for medlemmene og Båtsfjordsamfunnet. Vi skal arbeide
for å sikre jevn og god rekruttering av aktive, ledere og trenere. Det skal være morsomt å være
aktiv og tillitsvalgt i laget. For å oppnå disse målene vil vi:




Engasjere flere foreldre som trenere og ledere.
Bruke kretsenes kurs- og utdanningstilbud aktivt.
Bruke sosiale tiltak for å skape samhold og miljø blant lagets medlemmer.

BSKs visjon og verdier:



Vår visjon: BSK –best ilag!
Våre verdier: Samlende, Målrettet, Solid.

Representasjon og sponsing:
Klubbens farger er hvit og blå. Alt representasjonsutstyr skal såfremt ikke styret godkjenner
noe annet være i disse fargene. Merker fra BSKs hovedsponsorer Båtsfjord Handelsstands
Fiskerigruppe og Båtsfjord kommune skal alltid trykkes på representasjonsklær.
Undergruppene står fritt til å trykke egne sponsormerker på disse.

Medlemskap i særforbund
Laget er medlem av:
Norges Fotballforbund – egen undergruppe
Norges Bryteforbund – egen undergruppe
Norges Svømmeforbund – egen undergruppe
Norges Skiforbund – egen undergruppe
Norges Badmintonforbund – egen undergruppe
Norges Skiskytterforbund – underlagt skigruppa
Norges Friidrettsforbund – underlagt skigruppa
Norges Rytterforbund – underlagt hovedstyret

Hovedstyret
Hovedstyret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Hovedstyret består av: Leder, 2 nestledere, varamedlem, alle valgt av lagets årsmøte, samt leder i hver
av undergruppene.
Styret skal:
1
2
3

4

Iverksette årsmøtets og overordnedes idrettsmyndighets vedtak og bestemmelser.
Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad, herunder ivareta lagets interesser
ovenfor det offentlige.
Vurdere de enkeltes økonomiske behov innen laget og fordele midler de enkelte grupper
etter vedtatt fordelingsnøkkel og godkjente budsjett. Inntekter fra Båtsfjordmessa
disponeres av lagets hovedstyre.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instrukser for disse organene. F.eks 17. mai og messekomiteer.

Styret holder møter når lederen bestemmer eller et flertall av medlemmene forlanger det. Et møte er
vedtaksfør når et flertall av medlemmene er tilstede.

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget er klubbens høyeste myndighet mellom hovedstyremøtene og består av klubbens
leder, nestlederne og kasserer.
Arbeidsutvalget skal:
1
2
3
4

Lede den daglige driften mellom styremøtene
Påse at styrevedtak blir gjennomført etter gjeldene lover og bestemmelser.
Planlegge og tilrettelegge tiltak som markedsfører klubben og/eller gir økonomiske
inntekter for driften av idrettslaget.
Under ingen omstendigheter vedta mer enn 25% av de budsjetterte midler under hvert
kapittel.

Undergrupper:
1

Hovedstyrets årsmøte gjør vedtak om å opprette eller legge ned en undergruppe. Hver
undergruppe består av et styre på minst 4 medlemmer. Leder, nestleder, styremedlem og
kasserer. Undergruppens styre velges av gruppens årsmøte. Undergruppas leder er
medlem av lagets hovedstyre, med et annet medlem av undergruppens styre som personlig
varamann.

2

Undergruppenes styrer skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgrein.
I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen handler gruppen selvstendig.

3

Økonomisk er undergruppene underlagt hovedstyret som har totalansvaret for klubbens
økonomi. Undergruppene har separate budsjett og regnskap med egne kasserere.

4

Undergruppenes årsmeldinger, budsjett og regnskap behandles ved hovedstyrets årsmøte.

5

Styrene i BSK består pr 2016 av følgende personer:

Hovedstyret:
Leder
Nestleder
Nestleder
Leder fotball
Leder badminton
Leder bryting
Leder ski
Leder svømming
Vara:

May Bente Eriksen
Ståle Olsen
Bjørn Aarnes
Kjell Olaf Larsen
Veronje Kelly
Veronika Kristiansen
Frank Kristiansen
Majken Holmgren
Beate Sund

Fotballgruppas styre:
Leder:
Kjell Olaf Larsen,
Styremedlemmer:
Roy Eriksen, Therese Kristensen, Atle Larsen, Tommi Rantala
Kasserer:
Eva Isaksen
Badmintongruppas styre:
Leder:
Veronje Kelly
Styremedlemmer:
Marco Torgersen, Elin Pedersen, Sissel Eriksen
Kasserer:
Beate Sund
Brytegruppas styre:
Leder:
Styremedlemmer:
Kasserer:
Skigruppas styre:
Leder:
Styremedlemmer:
Kasserer:
Vara:

Veronika Kristiansen
Beate Råket, Sean Miller, Veronje Kelly
Trond Henriksen

Frank Kristiansen
Trond Henriksen, Jan Magne Steffensen, Ronny Isaksen,
Alf Gunnar Sørensen.
Aid-Hege Steffensen
Tor Inge Haugsnes

Svømmegruppas styre:
Leder:
Majken Holmgren
Styremedlemmer:
Tone Andersen, Heidi Kristin Miller, Viktoria Karpova

Leder:
Klubbens leder skal lede lagets styremøter og representere laget utad. Lagets leder er
bemyndiget til å ta beslutninger som av tidsmessige årsaker ikke kan behandles i lagets styre.
Lagets styre skal orienteres om disse beslutningene så snart det er praktisk mulig. Leder skal
koordinere arbeidet i styret og har ansvar for at tidsfrister blir overholdt. Leder har ansvaret
for at arbeidet internt i styret fordeles mellom medlemmene. Leder velges for ett år av gangen.
Nestleder
Nestleder skal være stedfortreder for leder. Nestleder velges for 2 år av gangen.
Kasserer er ansvarlig for å føre idrettslagets regnskaper og medlemsregister, samt å følge opp
budsjetter. Kasserer er ansvarlig for å betale påløpte utgifter og å innkreve
medlemskontingent og aktivitetsavgifter. Kasserer velges for 2 år.
Styremedlemmene velges for 2 år slik at kontinuitet oppnås. Ett av styremedlemmene bør
være en ungdomsrepresentant.
Økonomi
Vi skal beholde vår trygge økonomi og økonomiske handlefrihet samt ha god styring på vår
økonomi. For å oppnå dette, skal vi følge bestemmelsene i ”Idrettens Regnskaps- og
Revisjonsbestemmelser”. I tillegg skal vi:







Bevisstgjøre lagets ledere og medlemmer om den økonomiske situasjon.
Lage gode budsjetter ved aktiv deltagelse fra gruppene.
Være flinke til å søke på eksterne midler og fond.
Jobbe systematisk med sponsorarbeid.
Involvere og engasjere lagets medlemmer i dugnadsarbeidet.
Gi jevnlige rapporter til hovedstyret om den økonomiske situasjon.

Æresmedlemskap
Æresmedlemskap i klubben skal henge høyt, og tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent.
Hovedstyret mottar forslag og utnevner æresmedlemmer på vegne av hele klubben.
Æresmedlemmer slipper å betale medlemskontigent.
Vi har oversikt over følgende æresmedlemmer:


Roy Isaksen 2010



Arne Theodor Pedersen 2011.



Jan Isaksen 2012



Lise Eriksen 2013



Tove Laila Ingebrigtsen 2014

