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Navn på rolle

Leder langrenn

Nærmeste overordnede

Leder Vind IL

Formål med rollen

Leder langrenn skal koordinere og sørge for god gjennomføring av alle
aktiviteter i langrennsgruppa.

	
   	
  

Leder langrenn skal jobbe mot:

• Tilrettelegging av gode trenings- og konkurransemuligheter for
alle langrennsutøvere i klubben
• Videreutvikling av et godt skimiljø i klubben
• Økning av antall utøvere iht klubbens målsettinger om økt
medlemsmasse
• At alle funksjoner i langrennsgruppa fungerer på en god måte og
at de som bidrar har et godt arbeidsmiljø
Ansvar

•
•
•
•
•

Arbeidsoppgaver

•
•
•
•
•

Generelt

Oppfølging av styremedlemmer og deres oppgaver
Innkalle til og gjennomføre styremøter for langrenn
Delta i hovedstyremøter
Sørge for koordinering/ gjennomføring av planlagte aktiviteter
Sørge for at langrennsgruppa sin aktivitet gjennomføres iht
klubbens retningslinjer

Bistå styremedlemmer med gjennomføring av oppgaver
Delta i møter for klubben og internt i langrennsgruppa
Innkalle til og lede styremøter
Deltakelse i styret i Madshus skifestival
Bistå med rekruttering av trenere og foreldrekontakter ved
behov
• Utarbeide stillingsbeskrivelser for langrennsgruppa i samarbeid
med de som innehar funksjonen

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
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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.
•

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.
	
  

	
  

	
  

	
  

