ÅRSMØTE 2021 – HASUNDGOT IL

Endring av organisasjonsstruktur i HIL
Temaet om av organisasjonsmodellen i Hasundgot IL har vært et tema i mange år, men det
har bare blitt med tankene. Året 2020 var krevende med tanke på koronasituasjonen, men
en «roligere» sesong ga idrettslaget en god mulighet til å se på forbedringsområder.
Høsten 2020 startet Hasundgot prosess for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb. I forbindelse
med dette arbeidet, er tiden nå moden for å ta opp igjen diskusjonene om vår struktur og se
på mulige endringer for å gjøre oss bedre og mer effektiv. Idrettslag som starter med prosess
for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb, starter ofte med å se på sin egen strukturmodell.
Både Hasundgot og mange andre idrettslag opplever en utfordring med å finne personer til å
fylle opp alle styreverv. Derfor kan det være fornuftig å lette arbeidet for valgkomiteen ved å
redusere antall styrer i idrettslaget – og dermed også redusere antall styreverv som trengs.
Hasundgot IL et særidrettslag. Idrettslaget har en avdeling for trim, men vi har ikke andre
sportslige tilbud enn fotball. Det er derfor lite hensiktsmessig å ha både et hovedstyre og et
fotballstyre, som til tider behandler akkurat de samme sakene.
Det foreslås derfor å redusere antall styrer i Hasundgot IL fra 2 til 1, der det nåværende
Fotballstyret blir omgjort til nytt Sportslig utvalg og ledes av idrettslagets sportslige leder. Et
Sportslig utvalg skal fremdeles ha ansvar for Hasundgot IL sitt fotballtilbud, samt drive den
sportslige utviklingen i idrettslaget. Overordnede saker vil fremdeles ligge hos styret.
De andre avdelingene (Hus og anlegg, Trim og Økonomi) forblir uforandret. Alle de fire
avdelingene skal fremdeles ligge under styret og hver avdelingsleder deltar på styremøter.
Med dette til grunn, fremmes herved følgende forslag om å endre på Hasundgot IL sin
organisasjonsstruktur gjeldende fra 03.03.2021:
1. Dagens Hovedstyre gjøres om til idrettslagets eneste styre.
1.1. Roller i Styret blir korrigert til:
1.1.1. Leder
1.1.2. Sekretær
1.1.3. Kasserer
1.1.4. Leder trim
1.1.5. Leder anlegg
1.1.6. Leder økonomi
1.1.7. Leder sport
2. Dagens Fotballstyre avvikles og gjøres om til Sportslig utvalg
2.1. Forslag til roller i utvalget: sportslig leder, trenerveileder, dommeransvarlig,
keeperansvarlig, Fair Play-ansvarlig, Jente-ansvarlig, materialforvalter.
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