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Navn på rolle
Nærmeste overordnede
Formål med rollen

Organisasjons-utviklingsgruppa
Hovedstyret
2-3 representanter fra Hovedstyret skal ha dedikert ansvar med å
arbeide med organisasjonsutvikling i Vind idrettslag.
Sikre fremdrift og kontinuitet i utviklingen av Vind som organisasjon.
Sikre at ansatte i administrasjonen, trenere, støtteapparat og andre
funksjoner i Vind har nødvendig kompetanse og kunnskap for å kunne
utføre sine verv.
Sikre at alle HR funksjoner i Vind utøves i samsvar med lover og regler,
herunder bistå daglig leder i personaladministrativ oppfølging.
Sikre at alle styrende dokumenter, herunder sportsplaner,
stillingsbeskrivelser, retningslinjer er oppdaterte.
Sikre at gjeldende målsetting for organisasjonsutviklingen i Vind
arbeides med kontinuerlig.

Ansvar og arbeidsoppgaver
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•

Generelt	
  

Utarbeide tiltak ut fra de virkemidlene som er fastsatt.
Rapportere til Hovedstyret om status
Være aktive bidragsytere i utvikingen av Vind il
Spesielt ansvar for å bygge "vi-følelse" i Vind.
Ansvar for rekruttering og holdningsskapende arbeid.
Legge føringer for innhold i informasjonsmøter og foreldremøter,
bistå opplæring og informasjon til nye frivillige og
foreldrekontakter, og tydelig kommunisere klubbens verdier og
visjon til frivillige på Vind.
Være aktive blant medlemmene for å ivareta viktige frivillige og
finne potensielle nye frivillige.

Ved å si ja til å være frivillig på Vind får du en unik mulighet til å bli kjent
med klubbens hjerte, samt og være med å påvirke.
Vi er avhengige av at folk ønsker å gjøre en innsats for klubben, og om
vi kan benytte den enkeltes frivilliges kompetanse på rett sted, så vil
dette løfte klubben vår til å stadig nå nye mål.

Dette må du med et frivillig verv i Vind IL gjøre:
•

Sette deg inn i klubbens mål og visjoner.
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•

Gjøre deg kjent med gjeldende sportsplaner.

•

Gjøre deg kjent med klubbens regelverk.

•

Bli bærer av klubbens holdninger og verdier.

Alle verv i Vind IL krever politiattest.	
  

