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Klubbinformasjon
Klubbnavn:
Stiftet:
Idrett(er):
Postadresse:
Besøksadresse:
E-postadresse:
Internettadresse:
Organisasjonsnummer:
Bankforbindelse:
Bankkonto:
Medlem av:
Tilknyttet:

Vind Idrettslag
19. februar 1932
Fotball, Langrenn, Amerikansk Fotball, Cheerdance,
Truger, Bordtennis, Basketball
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik
Vestre Toten Veg 517-523, 2817 Gjøvik
post@vindil.no
https://www.vindil.no
975 558 290
Totens Sparebank
2050.30.29570
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund,
Norske Amerikanske Idretters Forbund, Norges Bordtennisforbund,
Norges Basketballforbund, Norges Friidrettsforbund og
Norges Cykleforbund.
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Innledning
Vind Idrettslag har i en årrekke jobbet med å samle og strukturere informasjon til sine medlemmer
og tillitsvalgte og denne klubbhåndboka er en samling av dette.
Det er mange bidragsytere til det du kan lese om i denne Klubbhåndboka; styret, trenere, ledere,
foresatte, aktive og klubbens administrasjon.
Kort fortalt skal Klubbhåndboka være et verktøy eller oppslagsverk for alle som har et eller annet
spørsmål du trenger svar på. Finner du det ikke her kontakter du aktuell idrett eller klubbens
administrasjon.

Klubbens historie

Sørbyen i Gjøvik begynte å vokse utover 20-30 tallet og behov for et idrettslag vokste frem. Vind
Idrettslag ble stiftet av en gjeng entusiastiske mennesker som under vanskelige forhold gjennom 30
årene og krigsårene 1940-45 og etterkrigsårene frem til 1951 da det endelig tok av for klubben på
Østbyhøgda.
Det ble arrangert terrengløp og skirenn ut fra Solgløtt som lå nederst i Beitevegen, og den første
fotballbanen, eller et ujevnt jorde det ville blitt kalt i dag ble anlagt i 1937. Det var idrett for de
voksne, mens barn måtte finne seg i å se på. Utover på 60 tallet slapp ungdommen til og behovet for
bedre anlegg tvinger seg frem. Skirennene flyttes til jordene på Østbyhøgda, fotballbanen blir større
og med bedre grusdekke og først i 1972 får Vind sin egen gressbane. Denne lå der dagnes kunstgress
bane ligger. Det første klubbhuset var ei mjølkebu fra Ås gård. I 1968 ble første del av Vindhytta
oppført og senere utvidet og ombygget med storsalen i 1979 og garderobebygget og 2 etg. med
møterom og kontorer i 1991.
Klubbens medlemstall øker fra ca. 300 tidlig på 70 tallet til 1000 rundt år 2000. Skiløyper, lysløype,
skileikanlegg og etableres og vedlikeholdes. Flere fotballbaner kommer i form av grusbanen i 1977,
og øvre bane i 1982, ballsletta/skistadion i 2007 og kunstgressbanen i 2011. Siste tilskudd på
anleggsfronten er oppføring av 80 millioners prosjektet GOBB arena som ble åpnet 3. november
2020. Medlemstallet er 1. april 2021 på 1500 noe som gjør at Vind Idrettslag er Innlandet fylkes nest
største idrettslag.
Les mer historikk her

Verdier og visjon.

Vind Idrettslag baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett:

Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende.
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Vind Idrettslag tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben
vår.

Vår visjon:
Topp Kvalitet – Ren Idrettsglede
Våre normer og verdigrunnlag:
Begeistre – Rause - Redelige
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Verdiene skal hjelpe oss til
• å skape en trygg og god samlingsplass og et godt klubbmiljø.
• å skape gode holdninger blant aktive, tillitsvalgte og foresatte.
• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel.
• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Formål

Vind Idrettslag sitt formål:

Gjennom frivillig innsats skal Vind IL skape en inkluderende samlingsplass
med anlegg av topp kvalitet, for å skape aktivitet på alle nivåer.
Flest mulig – Lengst mulig!
Hovedmål

Hovedmålet til Vind Idrettslag:
Hovedmålet er å aktivisere flest mulig til å holde på med aktivitet lengst mulig. Det skal også legges
til rette for at alle som ønsker det skal få muligheten til å bli best mulig.

Organisasjon

Vind Idrettslag er en medlemsdrevet klubb. I praksis betyr det at medlemmene velger hovedstyre,
der idretter er representert. Hovedstyret ansetter administrasjonen som utfører arbeidet i henhold
til hovedstyrets vedtak og instrukser.
De forskjellige idrettene rekrutterer frivillige til sine respektive understyrer.

Organisasjonsplan

Under lenken nedenfor finner du organisasjonskart og annen relevant informasjon om Vind
Idrettslags organisering.
Organisasjon og Informasjon om Vind Idrettslags organisering.

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er
nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én
måned og ha betalt kontingent.
Dokumenter og protokoller fra Vind Idrettslags årsmøter.

Hovedstyret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men
må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og
disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets
størrelse eller virksomhet.
Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.
Lovpålagte oppgaver for styret:
• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
• Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de
vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at
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•
•
•
•

klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en
forsvarlig økonomistyring
Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for deres funksjon
Representere klubben utad
Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

Andre viktige oppgaver:
• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i klubben blir fulgt
• Stå for klubbens daglige ledelse
• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere klubbens konti, og sørge for at de er
dekket av underslagsforsikring
• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
• Oppdatering av klubbhåndboka
Styremedlemmene velges til spesifikke oppgaver med disse ansvarsområdene:
Styreleder:
Leder styremøtene
Nestleder:
Leders stedfortreder
Styremedlem fotball:
Leder i fotballgruppa
Styremedlem Langrenn:
Leder langrennsgruppa
Styremedlem aktivitet:
Velges blant de øvrige idrettene i Vind iL
Styremedlem anlegg:
Leder anleggsstyret
Styremedlem økonomi:
Oppfølgingsansvar for budsjett/regnskap ovenfor adm.
Styremedlem organisasjon:
Følge opp og utvikle klubbens organisering og strategiarbeid
Styrets arbeid
Her kan det beskrives kort hvordan styret arbeider:
•
•
•
•

Styremøter avholdes på Vind Idrettspark den 3 tirsdag hver mnd, bortsett fra juli mnd.
Dersom smittevern eller andre forhold krever det kan styremøter avholdes via Teams.
Styreleder kaller inn til styremøter og sender ut agenda i samarbeid med daglig leder.
Daglig leder er referent og følger opp alle vedtak.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene
plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.
Protokoller fra styremøter.
Understyrene (Idrettene)
Mandat og oppgaver for roller/utvalg som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Dette gjelder
valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).
Idrettene organiseres seg med disse oppgavene/rollene:
•

Sportslig ledelse
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekrutteringsansvarlig
Trenerveileder
Fair play-ansvarlig/utvalg
Kvalitetsklubbansvarlig
Dommeransvarlig/utvalg
FIKS-ansvarlig
Økonomiansvarlig
Arrangementsansvarlig
Anleggsansvarlig
Frivillighetskoordinator

Ansatte
Vind Idrettslags administrasjon består pr. 1. april 2021 av disse.
(Klikk på navn for å lese mer om hver person, klikk på tittel for å lese om stillingen og oppgaver)
Ketil Gjerde
Daglig Leder
Renata Bolek
Kontorassistent
Roy Pedersen
Markeds- og arrangementssjef (under revisjon våren 2021)
Roger Bents Øverli
Driftsleder (ny våren 2021 under arbeid)
Stian Lauritsen
Akademileder (under revisjon våren 2021)
Klubbens lov
Klubben skal ha en egen lov. Loven skal være basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs
hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det klubben må ha i sin egen
lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle
lovendringer må vedtas av årsmøtet. og komme frem av protokollen. Dersom årsmøtet vedtar
lovendringer, skal protokollen sendes til idrettskretsen.
Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige
endringer i eget regelverk. Slike lovendringer skal ikke vedtas av årsmøtet. Endringer skal gjøres kjent
i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.
Les lover for Vind Idrettslag.
Medlemskap
Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og
telefonnummer. Medlemmene skal melde seg inn i klubbens medlemssystem, Rubic. Dette systemet
er tilgjengelig både på PC og via APPen LagetMitt. Her finner man informasjon om treningstider,
dugnader osv.
Instruksjoner om innmelding og bruk at medlemssystemet.
Instruksjoner og hjelpesider om APPen LagetMitt
Kontakt administrasjonen på post@vindil.no om du har spørsmål.
Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til klubben
eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er
medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.
For å kunne ha et verv i klubben, enten som trener, lagleder, styremedlem eller et annet frivillig verv
må man være medlem i klubben. En ansatt skal også være medlem i klubben, men har ikke
stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i klubben.
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Medlemskapet i klubben kan kun opphøre ved skriftlig utmelding til post@vindil.no, manglende
betalt medlemskontingent eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er
mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke
medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder
kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra
klubbens side. Dersom klubben vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med
idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges av NIFs domsutvalg.
Medlemskontingent
Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet i Vind Idrettslag. Klubben har 3 typer medlemskap:
• Enkeltmedlem
• Familiemedlemskap
• Støttemedlemskap
Les mer om hva de forskjellige medlemskapene koster.
Treningsavgifter
For å delta i en idrett må det også betales treningsavgift. Denne varierer pr. idrett og denne går til
dekning av anleggskostnader, utstyr, trenere og drift av klubben ellers.
Treningsavgiftene skal fastsettes av gruppestyrene dersom de har fått fullmakt av årsmøtet til å
fastsette disse. Treningsavgiften bør fastsettes på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene.
Satser for treningsavgift pr. idrett.
Vind Fondet
Vind Fondet er opprettet for å kunne bidra til at flere kan delta i idrett uavhengig av sin økonomiske
situasjon.
Les mer om Vind Fondet.
Konkurranser, Turneringer og ekstratilbud
Deltakelse i turneringer, på treningsleir og andre ekstratilbud krever ofte en ekstra deltakeravgift.
Her er grupper og lag som skal delta i konkurranser sørge for at alle aktive har mulighet til å delta
uavhengig av økonomi.
Les mer om de forskjellige tilbudene på vår hjemmeside.
Klubbens aktivitetstilbud
Vind Idrettslag tilbyr disse idrettene/aktivitetene. Klikk på lenkene for å lese mer om hver enkelt
aktivitet. Klubben tilbyr tilrettelagt idrett for personer med funksjonsnedsettelse innen fotball,
langrenn og truger.
•
•
•
•
•
•
•

Fotball
Langrenn
Basketball
Amerikansk Fotball
Cheerdance
Bordtennis
Truger
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Barne- og ungdomsidrett
Vind Idrettslag ser det som en av sine viktigste oppgaver å legge til rette for god aktivitet for barn
som sørger for at flest mulig holder på lengst mulig med idrett. Dette er viktig både av
folkehelsehensyn og ikke minst det sosiale.
Barneidrett
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og
bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger
intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Styret må i denne forbindelse oppnevne en
ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten (Lovnorm - § 18 Idrettslagets styre (2) f).
Dette innebærer at
•
•
•
•
•
•

aktiviteten skjer på barnas premisser
barna har det trygt
barna har venner og trives
barna opplever mestring
barna får påvirke egen aktivitet
barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Hvordan rekrutterer Vind IL nye årskull til fotball?
Les mer
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben
og trenerne skal sørge for
•
•
•
•
•
•

at ungdom kan bli så gode som de selv vil
å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
at ungdom får bidra med det de kan
at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Les mer
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund
Tilrettelagt idrett
Vind Idrettslag har tilbud om tilrettelagt fotball for personer med funksjonsnedsettelser. Dette
tilbudet kalles Vind Stars og de spiller i NFF serie Stjerneserien.
Les mer om Vind ILs tilrettelagte tilbud
Les mer om tilrettelagt fotball.
Klubbens arrangementer
Vind Idrettslag er en stor arrangør av forskjellige arrangementer. Kubben har arrangert
Hovedlandsrenn, Norgescup, NM og Skandinavisk cup på ski. Og har i 2023 igjen blitt tildelt NM på
ski. Siden 1984 arrangert adidas cup i fotball.
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Les mer på klubbens hjemmeside (velg under punktet ARRANGEMENTER på siden)
Reise i regi klubben
Vind Idrettslag har mange aktive som driver en utstrakt reisevirksomhet gjennom hele året og
klubben trenger ensartede retningslinjer som skal gjelde alle grener i klubben.
Lag og grupper kan reise på dagsturer innenfor Innlandet fylke uten å måtte søke klubb om tillatelse.
Alle andre reiser skal det søkes om på forhånd
På Vind ILs side for reglementer og instrukser finner du reisereglementet og søknadsskjema for
reiser.
Uønskede hendelser
Med så mye aktivitet i Vind Idrettslag er det viktig å ha tydelige retningslinjer for hvordan man skal
håndtere eventuelle situasjoner som ulykker.
Det er utarbeidet en Handlingsplan for uønskede hendelser hvor man også finner varslingsliste samt
en oversikt over hvordan man skal forholde seg dersom noe skulle skje.
Handlingsplan for uønskede hendelser finner du på Vind ILs side for reglementer og instrukser
Rollebeskrivelser
Her finner du beskrivelser av de forskjellige rollene i Vind Idrettslag.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedstyret
Fotball
Langrenn
Basketball
Amerikansk Fotball
Cheerdance
Bordtennis
Truger

Aktive utøvere og deres foreldre/foresatte.
Spillerne i alle årstrinn gjøres kjent med:
•
•
•
•
•
•
•
•

hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
klubbens sportsplan
medlemskap
dugnad
klubbens retningslinjer og forventninger til spillerne
forsikringer
politiattest
klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Klubben bør beskrive hvilke forventninger de har til foreldre som har barn i klubben. Det er mange
foreldre som ikke selv er medlemmer. Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan
stemme på årsmøtet.

10

Det er utrolig viktig at alle årskull har store og gode foreldregrupper som støtter opp om arbeidet
som gjøres og støtter spillere, trenere og lagledelse for øvrig. Dette bidrar til at flest mulig fortsetter
lenge med idrett.
Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen
Vind ILs info til foresatte/foreldre

Fotball – Organisering og drift av lag

God organisering er viktig får å skape et godt idrettstilbud.
På siden Organisering av lag finner du en A-Å beskrivelse av hvordan lagene skal organiseres og
drives. Alt fra oppstart for 6 åringer til regler og treneres og lagledelsens oppgaver
Andre relevante dokumenter som omhandler drift av lag. Her finner du informasjon om Økonomi,
utstyr, lagspåmelding, skader og forsikring osv.
Kampvert og Vindvert
En trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin og
trygg ramme rundt aktiviteten er kampvert en viktig rolle. Det er både og hyggelig at hjemmelaget til
sine kamper har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle
under kampen.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har
på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort.
Kampvertinstruks finner du her
Vind Idrettslag har i tillegg en ordning med Vindverter som skal ta imot besøkende, dommere, tenke
smittevern og andre overordnede oppgaver.
Vind Vert instruks finner du her
Dommer
Klubben er avhengig av dommere for å kunne spille kamper. Dommerne har ansvar for å sikre en god
gjennomføring av kamper.
Dommerne bør være kjent med
•
•
•
•
•
•

hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
krav til dommere på ulike nivåer
medlemskap
lisens og forsikringer
klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …)

Vind ILs side om dommere.
Her finner du:
• Planer og instrukser
• Funksjonsbeskrivelse dommeransvarlig
• Oversikt over dommere
• Dommerregning
Informasjon om dommerutdanning i Norges Fotballforbund.
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Klubbdrift

I denne delen av klubbhåndboka beskriver klubben hvordan de arbeider for å oppnå en
velfungerende drift av klubben.
Årshjul
Klubben bør ha en oversikt som viser de viktigste tingene som skjer i klubben hvert år. Noen klubber
velger å lage et årshjul, mens andre setter oppgavene inn i en kalender som viser når ting skal gjøres.
Årshjul Arrangementer
Kompetansekrav og kompetanseplan
Det å være i stand til å tilby så godt tilbud som mulig er viktig på mange måter. Uten tilstrekkelig
kompetanse ser vi at frafallet øker og det starter tidligere enn det ville gjort med trenere og ledere
med god og oppdatert kompetanse. Tiden der det var nok at man hadde drevet en idrett selv er for
lengst forbi.
Vind dekker trenerutdanning etter søknad fra undergruppa/søkeren. Utdanningen skal være i tråd
med Vind ILs behov og etter gjennomført kurs skal den enkelte forplikte seg til å ta på seg en
oppgave i et visst tidsrom fremover.
Kontakt leder for aktuell idrett med forespørsel om å gå på kurs.
Les mer om utdanning:
Trenerutdanning i Norges Fotballforbund
Lederkurs i Norges Fotballforbund
Trenerutdanning i Norges Skiforbund
Trenerutdanning Amerikansk Fotball
Trenerutdanning Cheerdance
Trenerutdanning Norges Bordtennisforbund
Trenerutdanning Norges Basketballforbund

Dugnad og frivillig arbeid

Vind Idrettslags aktivitet drives av frivilligheten, dette gjelder også arrangementer. Det vil si at
foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar
til at klubben har gode aktivitetstilbud og blir et godt og trygt sted å være. Og ikke minst, dette bidrar
til å sikre klubben inntekter som igjen er med på å holde prisnivået på å delta så lavt som mulig.
Det er mange oppgaver som skal løses i klubben, blant annet vaske drakter, rydding i klubbhuset,
parkeringsvakt under turneringer, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som
kommer klubben og medlemmene til gode, kalles «dugnad».
Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir
satt stor pris på!
Les mer
Vind Idrettslags dugnadskalender
Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund
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Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning
med politiattest:
1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine
barn.
Les mer
Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund. Her finnes skjemaer og
beskrivelse av prosedyren for håndteringen av ordningen med politiattest.
Informasjon om politiattester fra Vind Idrettslag

Klubbens antidopingarbeid

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben bør ta aktivt
avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben kan bruke Antidoping Norge i arbeidet mot doping.
Vind Idrettslag er sertifisert som Rent Idrettslag.
Les mer
Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge

Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle
medlemmene og andre som klubben har en relasjon til.
All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, https://www.vindil.no
Profilmanual
Sponsorreglement
Vind IL har også offisielle kanaler på sosiale medier:
Vind Idrettslag Offisiell Facebook Side
GOBB arena Facebook Side
Vind IL - Åpen Facebookgruppe
Vind Idrettslag på Instagram
Vi jobber med en kommunikasjonsstrategi, denne er under arbeid og vil bli publisert på et senere
tidspunkt.
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Arbeidsgiveransvar

Hovedstyret i Vind IL har arbeidsgiveransvar for klubbens ansatte. Ansvaret for å følge opp den
daglige lederen gjøres av styrets leder. Dersom det er flere ansatte, er det den daglige lederen som
har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.
Alle ansatte har arbeidskontrakter.
Ansettelser gjøres via annonsering, men det kan også forekomme interne ansettelser.
Vind IL er medlem i NHO Idrett.
Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt
idrettens regelverk gjennom en avtale.
Les mer om klubben som arbeidsgiver på NIFs sine sider.

Sikkerhetsarbeid (HMS)

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på
arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.
Vind IL utfører systematisk internkontroll på en rekke punkter:
• Bygninger
• Tekniske installasjoner
• Maskiner og utstyr
• Arrangementer
Arbeidet utføres av driftsleder.
Forsikringer:
Alle klubbens medlemmer og ansatte er forsikret:
• På trening og konkurranser
• På dugnader på Vind
• Styreansvarsforsikring

Økonomi

Alle ansatte og tillitsvalgte i Vind IL plikter å følge denne Plan for økonomistyring for å
sikre en trygg og god håndtering av alle forhold der penger er involvert.
Klubben ønsker i alle sammenhenger å jobbe etter, og bli identifisert med sitt motto;
Topp kvalitet – Ren idrettsglede, og da er god økonomistyring en vesentlig del av
arbeidet med å etterleve dette.
1. Økonomiske prinsipp.
Driftsbudsjettet skal vise all aktivitet gjennom hvert budsjettår og resultatmålet er at
det årlig skal være et overskudd på 5%.
Det skal årlig utarbeides et investeringsbudsjett som også viser finansiering av alle
investeringer.
2. Budsjett.
Det er viktig med en god og gjennomarbeidet budsjettprosess både for å sørge for god
kvalitetssikring av tallene og samtidig stille større krav til bearbeiding og dermed økt
eierskap fra de respektive undergruppenes styrer.
På hovedstyremøtet 7-2017, ble følgende tidsfrister vedtatt:
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a) 1. september: Administrasjonen sender ut råutkast av budsjettet til
undergruppene. Tallene er basert på tall og prognose fra inneværende år.
b) 1. oktober: Undergrupper kommer med sine endringsforslag og eventuelle
ønsker om tilleggsposter.
c) Ønsker om større investeringer må tas opp på styremøtet den tredje tirsdag i
september måned.
d) Administrasjonen sammenstiller gruppenes endringer og kommer med sine
kommentarer og har dialog med hver enkelt undergruppe.
e) Budsjettforslag legges frem på hovedstyrets møte, tredje tirsdag i oktober.
Dersom Hovedstyret ikke vedtar budsjettet, legges det føringer til
administrasjonen som jobber med dette, sammen med undergruppene, frem til
neste styremøte.
f) Budsjettrevisjon skjer i februar hvert budsjettår og ellers ved behov.
3. Regnskap
Regnskap føres etter kontantprinsippet og alle inntekter og kostnader føres i den
perioden de tilhører. Alle beløp periodiseres på riktig periode, senest ved årsskiftet.
Fra 1.1.16 blir det en kombinasjon av egenansatt Regnskapsfører og et
regnskapsbyrå. Regnskapsrapport tas ut hver måned.
4. Økonomistyring.
Hovedstyrer mottar hver måned regnskapsrapporter fra økonomiansvarlig.
5. Kasseoppgjør og kontakthåndtering.
Kasse oppgjør fra kiosk telles alltid opp av 2 personer som begge signerer på bilaget.
Kontanter fra dugnader, loddsalg mv. betales inn på klubbens hovedkonto eller etter
anvisning fra økonomiansvarlig. Leveres det kontanter skal dette behandles på
samme måte som for kasseoppgjør fra kiosken.
6. Bruk av bankkonto.
Vind ILs bankkonto disponeres av økonomiansvarlig, daglig leder og hovedstyrets
leder.
Alle utbetalingsbilag (kontant utbetaling) signeres av mottager.
7. Lagkasse.
Alle lag har egne konti i klubbens samarbeidsbank. Alle disse konti er synlig i
klubbens nettbank for innsyn av økonomiansvarlig.
Hvert enkelt lag har minst en disponent på disse kontiene.
8. Regningsbetaling.
Alle bilag, både inn-, og utgående, scannes og sendes til klubbens regnskapsbyrå for
behandling. Bilagene kommer automatisk inn på forfallsdato, og økonomiansvarlig i
Vind IL kontrollerer, sjekker, konterer og godkjenner alle utbetalinger.
Ved spørsmål om fakturaer konfereres daglig leder og/eller styreleder før
godkjenning. Klubbens kontrollkomité foretar kontroll av regnskapet i forkant av
hvert årsmøte.
9. Bilgodtgjørelse / Reiseregning.
Alle ansatte, trenere, ledere og tillitsvalgte som har avtale på å få dekket kjøring i
forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere reiseregning, innenfor
de til enhver tid gjeldende frister, før godtgjørelse utbetales.
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10.Økonomisk ansvar.
Hovedstyret skal godkjenne alle ansettelser og sponsorkontrakter. Sponsorkontrakter
er delegert til daglig leder og skal følge klubbens markedsstrategi. Alle undergrupper i
Vind IL skal opptre innenfor de rammer og budsjetter gitt av hovedstyret.
11.Innkreving.
Alle innbetalinger betales inn til Vind ILs hovedkonto. Medlems-, trenings og FFO
avgifter betales inn via samarbeidspartner Kxp (leverandør av vindil.no nettside) som
to ganger pr mnd betaler det samlede mottatte beløp til enhver tid, fratrukket et
gebyr.
Ingen skal bruke private konti. Ref. pkt. 7 Lagskasse.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til
den datoen de fyller 13 år. All informasjon om fotballforsikringer finner du her. Klubben må
undersøke hva som er gjeldende i fotballforsikringen og beskrive hva som er forsikret gjennom
medlemskontingenten.
Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.
•
•
•

Er det tegnet en klubbforsikring, eller har klubben forsikret andre eiendeler eller anlegg?
Har klubben behov for andre forsikringer?
Informasjon om forsikringer: Idrettsavtaler (Gjensidiges lag- og klubbforsikring og
Barneforsikring).
Prøv også «forsikringsrådgiveren»: http://www.gjensidige.no/klubbforsikring

Anlegg og utstyr

Vind Idrettslag eier og drifter sitt eget anlegg som består av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vindhytta
GOBB arena
2 Garasjer
Øvre bane
Kunstgressbanen
Skistadion/ballsletta
Skileikanlegget
Barkeløypa
Konkurranse løyper

I tillegg brukes og driftes lysløypa Holmbo – Lerud som eies av Gjøvik Kommune
•

Sikkerhetsreglementer er hengt opp på anlegget.

Driftsleder - Kontaktinformasjon
Banekalender

Utmerkelser og æresbevisninger

Vind IL utnevner æresmedlemmer etter forslag fra klubbens medlemmer. Dette er en høyttravende
utnevnelse som kommer noen få til gode. Forslag kan kun fremmes av klubbens medlemmer.
Æresmedlemmer i Vind IL

Statutter for æresmedlemskap i Vind IL
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