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

Fotballklubben Fortuna Ålesund
15.08.1991
Fotball
Postboks 5128 Larsgården
lagleder@fkfortuna.no
www.fkfortuna.no
980 244 075
Sparebanken Møre
3900.35.18039
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og
Norges Fotballforbund (NFF)
Sunnmøre fotballkrets
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3 Innledning
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva
som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.
Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i
klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer,
utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er,
hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

3.1 Klubbens historie
3.1.1

Andre nivå (1995–2008)

3.1.1.1 Opprinnelse
Fotballklubben Fortuna Ålesund er et norsk fotballag fra Ålesund. Klubben, som er en ren
kvinnefotballklubb, ble stiftet 25. august 1991, da kvinnegruppen brøt med moderklubben Guard
over uenigheter om satsing på kvinnefotball.
3.1.1.2 Sammenslått med Spjelkavik i 1995
Fortuna skjøt imidlertid ikke fart før i 1995 da de tok over plassen til Spjelkavik, som hadde et kort
opphold i den øverste divisjonen bak seg, men som slet med videre rekruttering. I 1995 stilte
Spjelkavik IL/Fortuna opp i 1. divisjon (andre nivå), og fra 1996 het laget Fortuna Ålesund.
I 2000 vant laget 1. divisjon avdeling 5, og spilte kvalifisering mot Liungen og Fløya. Fortuna tapte på
målforskjell, og måtte fortsette i 1. divisjon. Imidlertid betydde kvalifiseringen at Fortuna hadde
kvalifisert seg til den nasjonale 1. divisjon. Fra 2001 til 2006 var Fortuna plassert midt på tabellen,
men i 2007 var laget svært nære å kvalifisere seg. Seier mot Fart i siste runde hadde holdt, men i
stedet ble det tap. Det ble enda mer spennende i 2008, da Fortuna kriget mot Medkila og
Manglerud/Star den siste opprykksplassen bak Sandviken. Det så ut til å gå til Medkilas fordel da
Fortuna tapte det innbyrdes oppgjøret. I siste runde falt avgjørelsen. Fortuna vant overbevisende 5-1
mot Gjøvik Fotballklubb, mens Medkila noe overraskende tapte borte mot Voss.
3.1.2 Ett år i toppdivisjon (2009)
Andrelaget til Fortuna samarbeidet i 2008 med gamleklubben Guard, og laget vant 3. divisjon
avdeling Sunnmøre overlegent. I januar 2009 var det snakk om å slå sammen Guard og Fortuna igjen,
men Fortuna stemte nei på det ekstraordinære årsmøtet. I stedet valgte de samarbeid med
Aalesunds Fotballklubb, og fikk dermed bruke Color Line Stadion. Imidlertid ble oppholdet i den
øverste divisjonen kort i første omgang, og Fortuna Ålesund rykket ned med bare tre poeng etter 22
kamper. Slinning ga seg som trener etter 2009.
3.1.3 Andre nivå (2010–16)
Trener i 2010 er Karl Oskar Fjørtoft, [9] det ga fjerde plass i 1. divisjon og cupens tredje runde.
Trener i 2011 er Ronny Ødegård fra Stranda.[10] De endte på 7. plass og tredje runde.[11]
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Trener 2012–14 er Magne Elde fra Bremanger, spillerutvikler i Sogn krets. Den irske landslagsspiller
Marie Curtin spiller her en sesong. Dårlig økonomi gir permitteringsvarsel til både trener og daglig
leder, men man berges av banken.
2012 ga en 9. plass og andre runde av cupen. Året efter blir det 7. plass og ut i tredje runde. Den
senere landslagsspiller Emilie Nautnes spilte her i et par sesonger før hun gikk til Arna-Bjørnar
sommeren 2015. Hun ville i 2018 ødelegge festen. I 2014 blir det fjerde plass og 3. runde i cupen.
Den islandske landslagstrener Helena Ólafsdóttir (født 1969) var trener fra 2015, ifølge styreleder
Jan Ove Ervik, også delvis utleid til andre lokale fotballformål. Anita Lisa Svansdottir var spiller og
assistent og trente også Fortuna/Aksla i 3. divisjon.
Helena ga seg i april 2016. Svein Arne Sunde overtok, men det ble nedrykk etter 11. plass og 17
poeng.
3.1.4 Tredje nivå (2017–)
Med Magne Elde tilbake som trener vant Fortuna sin første sesong på tredje nivå (6. avdeling i 2.
divisjon) men tapte for 1–6 for Nanset Idrettsforening fra Larvik i kvalifiseringen og rakk ikke opp. I
cupen tapte de 0–7 for superlaget LSK Kvinner Fotballklubb.
3.1.4.1 Cupmestere J19 2017
Med Magne Elde som trener vant Fortuna Norgesmesterskapet i fotball for jenter 19 år med seier 2–
1 over Arna-Bjørnar den 17. november 2017. Spillere i finalen var:






Keeper Marthe Bjørhovde
Forsvar: Stine Osvold Muri, Cecilie Otterlei, Helena Lyngset Vattøy og Kristine Gulbrandsen.
Midtbane: Kari Erstad Skovly (målskårer, Scoret i det 24. minutt 24'), Anna Elise Fjørtoft
(Nora Myklebust Ferstad fra 86. minutt), Malin Sunde (Stine Mårstøl Reite fra 79. minutt),
Ida Skaar Kroken, Ingrid Vatne (Eva Ulriksen Hormazabal fra 66. minutt).
Angrep: Vivian Ronahi Saadi (målskårer, Scoret i det 26. minutt 26')

Magne Elde fortsatte i 2018 i 80 % stilling og laget vant serien, men tapte 5-0 for Snøgg fra Notodden
på bortebane.
I sesongen 2019 ledet også Magne klubben som endte på andreplass i avdelinga ett poeng bak
KIL/Hemne. som sannsynligvis rykker opp til 1. divisjon.
Les mer
FK Fortuna Ålesund på Wikipedia

3.2 Verdier, visjon, virksomhetsidé og hovedmål
FK Fortuna Ålesund baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har FK Fortuna Ålesund tydeliggjort hva som skal prege oss og
klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.
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Fotballklubben Fortuna Ålesund er en fotballklubb for kvinner som har ambisjoner om å drive på
toppnivå i norsk kvinnefotball. Klubben er hjemmehørende i Ålesund.
Verdiene skal hjelpe oss til






å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

3.2.1 Verdier
#SAMHOLD:
 Være inkluderende med alle – bry seg.
 Stå sammen – vise lojalitet – «familie».
 Positivitet – gjøre hverandre gode.
 Unne hverandre suksess.
 Være sosiale.
#VILJE:
 Alltid ville vinne – hate å tape.
 Alltid ville bli betre.
 Til å prioritere rett.
 Vise råskap – gå i kjelleren.
#KVALITET:
 Kun det beste er godt nok – Alltid 100 %.
 Gjøre jobben utenfor bana – 24 timersutøver.
 Tørre å gå utenfor komfortsona – ta eierskap til egen utvikling.
#ENGASJEMENT:
 Bidra på og utenfor bana – Ta ansvar.
 Vise lidenskap, at du gir av deg selv.
 Tørre å stille krav til seg selv og andre.
 Stolthet over å ta på seg Fortunadrakta.
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3.2.2 Visjon
Å etablere seg blant landets 15 beste dameklubbar og utvikle spillere til nasjonalt toppnivå! (ref.
prosjektet toppserien 2023).
3.2.3 Kultur
Før trening:
- Riktig kosthold.
- Forberedt mentalt og fysisk – ha klare arbeidsmål(utviklingsmål).
- Være klar i god tid og med rett utstyr.
Under trening:
- Mentalt tilstede: Motivert og fokusert.
- Ris og ros: Stille krav til hverandre.
- 100 % tempo og trykk i alt vi gjør.
- Ta ansvar.
- Kvalitet: Kun det beste er godt nok.
- Spre positiv energi.
Etter trening:
- Reflektere over treninga.
- Felles nedjogg og bevegelighet.
- Få raskt i oss mat og drikke.
- Vi rydder alltid etter oss – ALLE bidrar.
- Garderobekultur.
På bana:
- Konstruktiv kritikk, men tåle å få en «klar» beskjed – lojalitet.
- Språkbruk – positivt. - God kommunikasjon – Gi ofte ros.
- Vise respekt for med og motspillere og dommere – Fair play.
Utenfor bana:
- Alle bidrar til å rydde og holde orden.
- Ta vare på hverandre – åpne og inkluderende.
- Ingen alkohol 72 timer før kamp og trening.
- Ingen mobilbruk på trening og kamp i garderobe.
- Alltid snakke positivt om klubben, medspillere og støtteapparat utad.
- Være gode forbilder.
Nye spillere og hospitanter:
- Alltid helse på – presentere deg. - Prat med de. - Vær positiv med de - gi mye skryt.
- Passe på at ei inkluderer seg med de nye spillerne/hospitantene ute på feltet.
- Vi gir de en eller to «faddere» som følger de litt nye opp i starten.
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Kvalitetssikring

KOMMUNIKASJON:
- Spillersamtaler 3-4 gangar kvart år.
- Jevnlig tilbakemeldinger til spillere etter trening og kamp.
(1 tilbakemelding pr. måned i sesongoppkjøringa).
(1 tilbakemelding pr. veke i sesong – skriftlig eller muntlig).
- Spillermøte mellom spillerutvalget og trenerteamet hver måned.
- Møte mellom spillerutvalget og spillergruppa hver måned.
KAMPANALYSE:
- Bruk av videobilder i fellesmøter og ved individuelle tilbakemeldinger så ofte som mulig.
SPILLERTUTVALGET:
- Skal bestå av kaptein og visekaptein + 2 valgte spillere fra spillergruppa.
- Skal opptre som rollemodeller og sette standarden for resten spelargruppa på og utanfor
bana.
- Være spillergruppa sitt «talerør» og fronte spillerne sine saker inn mot trenerteamet og
styret i ulike saker.
- Ansvarlege for å organisere eigne spillermøter og fordele oppgåver ved dugnadar og andre
fellesaktivitetar.
- Gjennomføre møte med trenerteamet månedlig.
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4 Organisasjon
4.1 Organisasjonsplan
Årsmøte

Kontrollkomite/
revisor

Valgkomite

Styret

Daglig leder

Administrasjon

Marked/media

Økonomi

Arrangement/
anlegg

Sport

A-lag

Utvikling

4.2 Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 31. mars. 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.
Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside, Facebook og med e-post til alle
medlemmer.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med
på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.
Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside.
Les mer
Lovhefte med lovnorm for idrettslag, om årsmøtet i §§ 13, 14, 15, 16 og 17
Sjekkliste for årsmøtet
Mal for innkalling til årsmøtet
Mal for årsberetning til årsmøtet
Mal for protokoll for årsmøtet
Årsmøteprotokoller:
 2019
 2018
 2017
 2016
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4.3 Styret
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 saker som
er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og 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 idrettslagets 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
idrettslaget 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 idrettslaget utad
Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:










Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og
regnskap
Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
Stå for klubbens daglige ledelse, evt. delegere dette til en daglig leder som da følges opp av
styret
Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de
er dekket av underslagsforsikring
Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller
styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at folk ser hvem de
skal kontakte i ulike saker.
Etter årsmøtet i 2019 består styret i FK Fortuna Ålesund av Maria Elena Kvalen (leder), Stein
Bjørhovde (nestleder), Birthe Ramsvik, Øystein Magerholm, Tor Arne Kroken og Reidar Nilsen. Vara
er Ingrid Myklebust Ferstad.
4.3.1

Styremøter

4.3.1.1 Møtefrekvens
Styret avholder styremøter anslagsvis hver 6. uke, evt. oftere dersom det er nødvendig.
4.3.1.2 Møtested
Møtene avholdes i klubbens lokaler eller andre egnede lokaler som styret er enig om. Det er viktig at
lokalene i tillegg til å ha tilstrekkelig plass, også har TV-skjerm/projektor og mulighet for å koble på
internett, samt strøm til laptop. Dersom møte begynner så tidlig på ettermiddagen at det
medlemmene ikke rekker middag er det greit at det blir bestilt mat til møtene.
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4.3.1.3 Fastsetting av tidspunkt for neste møte
Tidspunkt og sted for neste styremøte avtales fortrinnsvis som siste punkt på hvert styremøte.
Dersom noen styremedlemmer ikke er tilstede på styremøtet plikter de å så raskt som mulig når de
mottar referatet å kommentere dersom tidspunktet ikke passer. Men det er en stor fordel dersom
medlemmer som ikke møter i forkant av møtet gir styreleder melding om når det passer å ta neste
møte. Dersom det i forkant av et møte oppstår hindringer for enkelte styremedlemmer å møte, skal
møtet i utgangspunktet avholdes som avtalt. Dersom det passer for alle å flytte tidspunkt og/eller
sted kan møtet likevel flyttes, men det er ikke prioritert å bruke tid og ressurser på å flytte møter
fordi medlemmer ikke holder orden i sin egen møtekalender.
4.3.1.4 Agenda
Styreleder har ansvaret for å sende ut påminnelse til styremøter med utkast til agenda med evt.
saksutgreiinger i god nok tid før møtet til at alle rekker å sette seg inn i sakene. Det har stor
betydning for effektiviteten på styremøtene at alle medlemmene har satt seg inn i sakene på
forhånd slik at det kan fattes vedtak.
4.3.1.5 Møteledelse
Styret ledes normalt sett av lederen, evt. nestleder eller en annen person som er utpekt av leder
eller dens stedfortreder. Møteleder skal ha fokus på at rekkefølge i agenda holdes i størst mulig grad
og at saker som bør utredes bedre for å unngå lange diskusjoner heller blir utsatt enn å oppta
uforholdsmessig stor del av den planlagte møtetiden. Møteleder skal også påse at alle som ønsker
får ordet og at talerekkefølge overholdes.
4.3.1.6 Vedtaksførhet
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 vedkommende sin egen stemme.
4.3.1.7 Møteform
Styremøter kan avholdes per e-post eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll
fra styremøtene.
4.3.1.8 Inhabilitet
Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av
sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.
4.3.1.9 Referat
Referat fra styremøte sendes ut til alle medlemmer, varaer og evt. andre deltagere på møtet så raskt
som mulig etter at møtet er avholdt. Disse plikter å komme med evt. kommentarer på referatet så
raskt som mulig etter at de mottar dette. Referatet signeres av de medlemmer og varaer som deltok
på møtet.
Les mer
Mal for agenda til styremøte
Mal for protokoll fra styremøte

4.4 Daglig leder
Fra 1. mai 2019 har Eirik Hoseth vært ansatt i klubben på fulltid som daglig leder / sportslig leder.
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4.5 Utvalg/komiteer
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder
valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).
For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv
når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og
utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og
hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.
Aktuelle styreoppnevnte funksjoner/utvalg:






Sportslig ansvarlig/utvalg
 Hovedtrener
 Assistenttrener(e)
 Keepertrener(e)
 Fysioterapeut
 Lagleder
Arrangements- og anleggsansvarlig/utvalg
Markeds- og media ansvarlig/utvalg
Økonomi

4.5.1 Sportslig utvalg
FK Fortuna Ålesund skal ha et sportslig utvalg ledet av sportslig leder. Utvalget har ansvaret for de
sportslige resultater- og utvikling i klubben. Arbeidsoppgaver til sportslig utvalg (SU) og sportslig
leder er;
 Personalansvar/ledelse av trenere A-lag
 Utvikle/vedlikeholde ønsket klubbkultur/omdømme
 Spillerstall
 Overordnet personalansvar for spillerstall
 Ansettelse av trenerapparat
 “Eier” av sportslig strategi og plan
 Utvikle rutiner og prosesser knyttet til sport
 Avholde møter i SU
 Være klubbens hovedkontakt vedrørende sport
 Medie og kommunikasjon for sport
 Budsjett og økonomi for sport
Etter årsmøtet 2019 består sportslig utvalg av Eirik Hoseth (leder), Tor Arne Kroken, Magne Elde og
Oddbjørn Solheim. I tillegg deltar Geir Hansen som observatører.
Les mer
Eksempel på retningslinjer for revisorer og kontrollkomiteen
Eksempel på retningslinjer for valgkomiteen
Stillingsbeskrivelse sportslig leder pr. 10.11.2018
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4.5.2 Spillerutvalg
Spillerutvalget for laget består av fire spillere som har møte med hovedtrener jevnlig og evaluerer
tar opp ønsker/problemer på vegne av spillergruppen. Normalt utgjør lagkaptein og visekaptein to
av de fire representantene i spillerutvalget. For sesongen 2019 består spillerutvalget i Fortuna av
Mette Muri (kaptein), Cecilie Otterlei (visekaptein), Solveig Engås og Kristine Gulbrandsen.

4.6 Ansatte
Klubben skal utarbeid stillingsinstrukser for alle stillinger med ansatte, samt for så mange som mulig
av klubbens andre frivillige stillinger/verv, ref. organisasjonskart

4.7 Klubbens lov
Klubben har en egen lov. Loven skal være og er basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs
hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget 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 godkjennes av idrettskretsen.
Les mer
Fortuna vedtekter pr. 12.03.2018
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5 Medlemskap
Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse
og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte bør oppgis. Alle medlemmer har en
egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere
før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg
på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til
lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være
aktuelle og interessante for deg.
Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle
som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen
kontingenten er betalt.
En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke
inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få
betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hovedgeskjeft.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning 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 idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem,
må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

5.1 Medlemskontingent
Medlemskontingent for 2019 ble vedtatt på årsmøtet i 2018 og er kr 500,- for hovedmedlemmer
(spillere) og kr 300,- for støttemedlemmer.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for
hvert enkelt medlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, siden
revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet. Medlemskap gir rett til å stemme på
årsmøtet dersom den er betalt.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være
treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i
forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.
Det er svært viktig at spillerne til enhver tid har betalt medlemskontingent da dette er en
forutsetning for at spillernes forsikring skal være gyldig.

5.2 Treningsavgifter
Treningsavgiften for 2018 og 2019 ble på årsmøtet 2018 vedtatt å være kr 2.000,-. Avgiften ble
redusert med kr 500,- i forhold til 2017 fordi spillerne fra og med 2018 er pålagt å tegne utvidet
forsikring hos NFF til kr 1.500,- pr. år.
Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, skal begge være spesifisert
på fakturaen.
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6 Klubbens sportslige tilbud
Klubben tilbyr;


















beste toppfotballtilbudet for kvinner på Sunnmøre
hovedtrener ansatt i 100% stilling i tillegg til assistenttrener i 20% stilling og keepertrenere
på hver trening
sportslig utvalg med god kompetanse og oppfølging av sportslig aktivitet
faste treninger 4 ganger i uken året rundt bortsett fra ferier (4 uker jul og 3 uker sommer)
morgentrening 2 ganger i uken for elever på Ålesund vgs og Fagerlia vgs
innendørs treninger i vinterhalvåret i Sparebanken Møre Arena (november-mars)
treningsleir i utlandet i forbindelse med påsken
treningskamper i vinterhalvåret
treningssamlinger gjennom sesongen
felles transport med overnatting og fellesmåltider på bortekamper
hjemmekamper på Color Line stadion med felles lunsj i forkant
tilgang på styrkerom på Color Line stadion (CLS) i tillegg til støtte på inntil kr 200,- pr. måned
for valgfritt treningsstudio
mulighet for bostøtte dersom man flytter til Ålesund for å gå på skole
tilgang til fysioterapeut på faste treningstider, samt samarbeid med Reha-klinikken på CLS
for rask og profesjonell behandling av skader
utstyrsavtale med Select
filming av kamper og videoanalyse
dekking av reisekostnader over vedtatte minimumsbeløp/egenandel (kr 6.000,- i 2019)

Les mer
Aktivitetskalender på hjemmeside: http://www.fkfortuna.no/events/

6.1 Aktivitetsplan/terminliste
Aktivitetsplan/terminliste ligger på klubbens hjemmeside http://www.fkfortuna.no/events/
I tillegg ligger terminliste på fotballforbundets hjemmeside
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/kamper/?fiksId=172

6.2 Klubbens arrangementer
I tillegg til serie- og cupkamper, er klubben medarrangør for Tare Jentefestival i regi av SFK og SBM
første helg i november hvert år. Klubben har ansvar for dømming (spillerne) og kiosk/parkering
(foreldre). Dette er også klubbens viktigste dugnad gjennomåret i forhold til inntekter (kiosksalg).

6.3 Reise i regi klubben
Lagleder er i samarbeid med støtteapparat for laget ansvarlig for å planlegge, bestille og informere
om reiser i klubbens regi.
Spillerne, støtteapparat og øvrige personer knyttet til klubben plikter å så langt som mulig bruke
klubb-/profileringsklær i forbindelse med klubbreiser og kamper.
Filosofien er trygg reise, og vi ønsker å unngå at de unge sjåførene kjører til bortekampene selv.
Dessuten er det hyggelig når foreldrene sosialiserer seg rundt laget, og vi har supportere på
bortekamper. Derfor blir det organisert foreldrekjøring på de bortekampene hvor det ikke er satt
opp buss. Når foreldrene kjører får de dekket utgifter til ferge, samt overnatting når det er
nødvendig.
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Les mer
Instruks for lagleder

6.4 Økonomiske betingelser
Klubben har ulike støtteordninger. De fleste gjelder likt for alle spillere i klubben, mens noen
ordninger er avtalt individuelt med hver enkelt spiller.
6.4.1 Treningssenter
Fortuna har tilgang på treningsrom på Color Line stadion og det blir jobbet med å få en fellesavtale
på Stamina i Ålesund. Men fordi spillerne bor på forskjellige steder kan det være praktisk å inngå en
avtale med et lokalt treningssenter for å få trent styrke f.eks. på dager uten fellestrening uten å
måtte reise til Ålesund sentrum. Klubben dekker inntil kr 200,- pr. måned for slike avtaler. Tilskuddet
refunderes mot at utlegg dokumenteres med kvittering årlig. Frist for innsending av kvitteringer er
15. januar for foregående år.
6.4.2 Bostøtte
Bostøtte kan søkes om for de spillerne som går på skole eller studerer, og ikke har anledning å bo
hjemme når de spiller for Fortuna. I 2019 var bostøtten på kr 1.000,- pr. måned.
6.4.3

Bilgodtgjørelse

6.4.3.1 Kjøring til kamp
Kjøring til kamper blir fordelt og satt opp på dugnad og det blir ikke refundert bilgodtgjørelse.
Derimot blir fergekostnader dekket av klubben.
6.4.3.2 Kjøring til trening
Kjøring til trening og andre aktiviteter i regi klubben (møter etc.) blir dekket med kr 1,00 pr.
kilometer og fullt ut for ferge/bom for de utgifter som samlet sett overstiger kr 6.000,- pr. år. Alle
kjøring skal dokumenteres med kjørebok. Refusjon skjer ved årets slutt, evt. når en spiller avslutter
engasjement i klubben.
6.4.3.3 Kjøring til oppdrag for klubben
I forbindelse med kjøring til andre oppdrag for klubben som ikke innbefatter alle spillerne (dvs. IKKE
trening, kamp, samling) blir det dekket etter statens skattefri satser som i 2019 var kr 3,50 pr.
kilometer. All kjøring skal dokumenteres på reiseregning med kopi av alle utlegg (ferge, bom etc.).
Refusjon skjer fortløpende gjennom året.
6.4.4 Innmelding til skatteetaten og skatt
Alle godtgjørelser som hver enkelt spiller mottar av klubben blir innberettet til skattemyndighetene
på A-melding hver måned. Det vil i den sammenheng være nødvendig for klubben å hente skattekort
på hver enkelt og i de tilfeller må spillerne oppgi personnummer.
Det gjelder en regel for frivillige organisasjoner som gjør at en person kan motta inntil kr 10.000,- pr.
år skattefritt som godtgjørelse. Dvs. at inntil denne grensa er nådd for hver enkelt spiller blir det ikke
innberettet godtgjørelse. Merk at når denne grensa nås skal HELE beløpet innberettes. Hvorvidt
innberettet godtgjørelse medfører skatt for den enkelte spiller avhenger om personen samlet sett
har hatt inntekter over grensa for frikort (kr 55.000,- i 2019).
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Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) er skattefritt uansett kjørelengde dersom kilometersatsen
ikke overstiger kr 3,50 pr. kilometer.
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7 Skadeforebygging og –behandling
Fortuna er opptatt av å forebygge skader, samtidig som en ønsker så profesjonell og rask behandling
når uhellet først er ute.
Fysioterapeut deltar på feltet 1 gang i uka i tillegg til alle hjemmekamper. Fysioterapeut bidrar med
oppfølging av fysisk trening og skader. Det er også fastsatt en fast dag i uka for å behandle skader på
klinikk.
For å sikre best mulig behandling og erstatning av alvorlige skader er det bestemt at alle spillere i
klubben skal ha utvidet forsikring i NFF.
Les mer
Prosedyre for skade
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8 Til deg som er …
8.1 Utøver
Utøverne bør være kjent med






hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
dugnad
klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne

Les mer
Jeg spiller for FK Fortuna Ålesund 2019

8.2 Forelder/foresatt
Foreldre bør være kjent med








hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
forsikringer
politiattest
dugnad
klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Det er kun foresatte som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.
Les mer
Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen

8.3 Trenere
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor
være kjent med









hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbudet
medlemskap
lisens og forsikringer
politiattest
kompetansetilbud for trenere
klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

8.3.1 Hovedtrener
Hovedtreneren har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben eller gruppen.
Hovedtreneren skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige
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målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og
sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.
Oppgaver











Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan
Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppens sportslige aktivitet
Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
Arrangere trenermøter
Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere
Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben
Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer
Årsmelding for klubbens sportslige plan

Hovedtrener for 2019 er Magne Elde.
8.3.2 Trenere
De andre trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive fagfelt. Det kan være
keepertrening, fysisk trening m.m. De andre trenerne rapporterer til hovedtreneren.
Oppgaver











Planlegge trening i samsvar med hovedtrener sine rammer
Lede treningene i samarbeid med hovedtrener eventuelt andre trenere
Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp
Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
Følge gjeldende regelverk
Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges
idrettsforbund
Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og
retningslinjer
Være oppdatert på informasjon fra styret
Representere klubben på en god måte

I sesongen 2019 er Rune Sunde assistenttrener, Ronny Osnes keepertrener, Håkon Kjølsøy
assisterende keepertrener og Line Stenstad er fysisk trener/fysioterapeut.
Les mer
Mal på treneravtale fra Norges Idrettsforbund
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund

8.4 Lagleder
Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer
rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har
ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.
Lagledere bør være kjent med
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hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
klubbens aktivitetstilbud
medlemskap
lisens og forsikringer
politiattest
klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)

Oppgaver
- Bidra til at alt det praktiske rundt laget fungerer som det skal
- Være et bindeledd mellom foreldre og klubben
- FIKS; fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem
- MinFotball; app med oversikt over kamper, tabeller og resultat
- Kontaktperson for klubben (e-post og telefon)
- Spillertropp FIKS
- Omberamming kamper
- Organisere klubbens reiser
- Organisering hjemmekamper
o Kontakt med dommerteamet og bortelag
o Vertskap dommerteam og bortelag
o Kontakt og oppfølging balljenter
- Organisering bortekamper
o Overnatting
o Foreldrekjøring
- Bespisning kamper
- Foto kamper og sosiale tilstelninger
- Arrangere sosiale tilstelninger
- Sosiale medier
- Ajourholde kontaktinfo spillere og foresatte
- Ajourholde foreldregruppe FB
- Ordensansvar kamper
Les mer
Prosedyre for lagleder

8.5 Materialforvalter
Materialforvalter i klubben er Halvor Lie som har vært med i klubben siden den ble etablert.
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9 Klubbdrift
I denne delen av klubbhåndboka beskriver klubben hvordan de arbeider for å oppnå en
velfungerende drift av klubben.

9.1 Årshjul
Klubben har et årshjul som er en oversikt som viser de viktigste tingene som skjer i klubben hvert år.
Viktige aktiviteter relatert til sport, styrearbeid, utvalgsmøter og årsmøte skal også ligge inne i
kalender på klubbens hjemmeside.
Les mer
VEDLEGG 1: OPPGAVEOVERSIKT MED ÅRSHJUL OG PROSEDYRER

9.2 Kurs og utdanning
Klubben vil til enhver tid kunne tilby kurs og utdanning til spillere, ansatte og tillitsvalgte i forhold til
hva som er relevant og innenfor vedtatte økonomiske rammer.
Les mer
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund
Kurs i regi av Sunnmøre Fotballkrets
Kurs i regi av Møre og Romsdal idrettskrets

9.3 Medlemshåndtering
Klubbens aktive medlemmer faktureres for medlemskontingent på begynnelsen av hvert kalenderår.
Medlemmene skal registreres i Klubbadmin.
KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett
kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.
Les mer
Fortuna prosedyre for medlemsregistrering pr. 21.11.2018

9.4 Dugnad og frivillig arbeid
FK Fortuna Ålesund er avhengig av dugnadsinnsats fra både spillere og foreldre/foresatte for å
kunne drifte klubben på et profesjonelt nivå, samtidig som treningsavgifter og andre
spillerbetalinger blir holdt på et minimum.
Det viktigste inntektskilder gjennom året knyttet til dugnad er ansvar for kiosk, parkering (foresatte),
dømming (spillere) under Tare Jentefestival i Sparebanken Møre Arena hver år første helg i
november. Det har vært praktisert at hver spiller stiller med to 2 personer i tillegg til seg selv til
dugnad denne helga.
I tillegg blir det satt opp dugnadslister for foreldre/foresatte for drift av kiosk/billettsalg på
hjemmekamper, samt at det er loddsalg for spillerne i forbindelse med fars- og morsdag og kiosksalg
i forbindelse med turnering i Sparebanken Møre Arena enkelte helger i løpet av vinteren. Klubben
forsøker så langt det er mulig å tilpasse mengde dugnadsarbeid for hver enkelt spiller/foresatt i
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forhold til den enkelte spiller/foresatt sin skole-/arbeidssituasjon, bosted, alder og evt. relevant
forhold.

Les mer
Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund
Prosedyre for kamparrangement
Prosedyre for Tare Jentefestival

9.5 Politiattester
Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. I praksis innebærer dette at alle
trener- og støtteapparatet, styret og utvalg i Fortuna skal forevise politiattest.
Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for politiattester. Ansvarlig i klubben for 2019 er
daglig leder.
Det er den som skal ha politiattest som selv søker til politiet via nett (evt. under 18 år må søke på
manuelt skjema). Som vedlegg til søknaden skal det følge en bekreftelse fra klubben/ansvarlig som
bekrefter verv/stilling i klubben.
Les mer
Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund
Signert skjema for tillitsvalgte Fortuna for søknad om politiattest 2019

9.6 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.
Les mer
Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge

9.7 Kommunikasjon
Klubben tilstreber så langt det er mulig å legge ut relevant informasjon til spillere, foresatte og andre
involverte på klubbens hjemmeside www.fkfortuna.no. Her finnes også en kalender hvor relevante
aktiviteter skal være innlagt: http://www.fkfortuna.no/events/.
9.7.1 Spillere, trenere og støtteapparat
For spillerne er det to Facebook grupper i bruk. Den ene gjelder for alle spillere inkludert trenere og
støtteapparat. Den andre er kun for spillerne. I tillegg blir det kommunisert på e-post når det er
hensiktsmessig.
9.7.2 Foreldre/foresatte
For foresatte er det en egen Facebookgruppe hvor det fortløpende blir informert om relevante
aktiviteter som f.eks. kamper, dugnader, samlinger, sosiale samlinger etc. I tillegg blir det
kommunisert på e-post når det er hensiktsmessig.
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9.7.3 Styre og administrasjon
For styret og daglig leder er det en egen Facebook gruppe hvor det deles relevant informasjon. I
tillegg blir det kommunisert på e-post når det er hensiktsmessig.
9.7.4 Media
Det skal tilstrebes å sende ut pressemeldinger med informasjon og bilde(r) til relevant media når det
har skjedd ting av allmenn betydning i klubben. Dette gjelder f.eks. signering av nye spillere,
ansettelser, ny styreleder, i etterkant av årsmøter, nye satsingsområder, nye kontrakter med større
sponsorer, kickoff etc.
Les mer
Mal på kommunikasjonsstrategi i idrettslag <mangler>

9.8 Arbeidsgiveransvar
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for FK Fortuna sine ansatte. Det er styret som ansetter
daglig leder. Styrets leder eller annet styremedlem som styret utpeker, har ansvar for den løpende
oppfølgingen av daglig leder.
Daglig leder har det daglige ansvaret for utøvelse av arbeidsgivers styringsrett overfor klubbens
øvrige ansatte. Daglig leder er dermed klubbens personalansvarlig og har, innenfor de rammer styret
har satt, ansvar for å lyse ut ledige stillinger, foreta ansettelser, daglig oppfølging av ansatte, og ev.
avvikle arbeidsforhold. Styret skal holdes løpende informert om status i personalsaker.
Alle ansatte i klubben skal ha arbeidsavtaler i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. For
lønnede og ulønnede trenere skal de til enhver tid gjeldende standardavtaler for fotballtrenere
benyttes.
Ansatte som iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon har krav på pensjonsordning, er omfattet av
klubbens til enhver tid gjeldende tjenestepensjonsordning.
Til daglig leders personalansvar ligger også ansvaret for at det utarbeides rollebeskrivelser eller
instruks for samtlige stillinger. Rollebeskrivelser og instrukser skal holdes løpende oppdatert og følge
både samfunnets og klubbens utvikling.
Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt
idrettens regelverk gjennom en avtale.
Les mer
Mal for midlertidig ansettelsesavtale fra NIF
Veiledning om klubben som arbeidsgiver fra NIF
Brosjyre fra Skatteetaten: Arbeidstaker eller næringsdrivende

9.9 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. Det er
beskrevet rutiner for arrangementer, reiser, dugnader m.m.
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Klubben har ansatte, og det foreligger et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. Arbeidet skal
være systematisk og forebygge skader. Dette ansvaret er hjemlet i arbeidsmiljøloven og i «Forskrift
om systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den daglige lederen har
plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring.

9.10 Økonomi
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer
at styret har ansvar for at




klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
klubben har en forsvarlig økonomistyring

Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige
leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og
ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:
 Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
Det skal utarbeides en fullmaktsmatrise og en tydelig rolleavklaring.
 Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
 Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
 Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
 Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
 Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.
For å sikre tilgang til historiske regnskaps- og bilagsinformasjon og muliggjøre fortløpende innsyn i
regnskap og regnskapsføring er det vedtatt at FK Fortuna Ålesund skal benytte det skybaserte
regnskapssystemet eAccounting fra Visma.
Les mer
Informasjon og nyttige tips om klubbøkonomi
Fortuna sin prosedyre for regnskap pr. 11.02.2019
Fortuna sin prosedyre for refusjon av utlegg pr. 10.06.2018

9.11 Dokument-, bilde og videolagring
Drift av klubben involverer mange personer og aktiviteter, og utskiftningen av involverte over tid er
erfaringsmessig høy. Det er derfor svært avgjørende at klubben har en effektiv og sikker måte å
håndtere dokumenter og annet elektronisk materiale som bilder og video.
I FK Fortuna er det vedtatt at Google Disk skal benyttes som et fellesarkiv for alle elektroniske
dokument inkludert bilder og video. Bakgrunnen for dette valget er;
 enkelt å dele og styre tilgang til mange personer
 mye brukt løsning som mange behersker
 opptar ikke lagringsplass lokalt
 tilgjengelig både på PC, nettbrett og mobil
 rimelig løsning
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Les mer
Mappestruktur for Google Disk er vist i VEDLEGG 2: MAPPESTRUKTUR GOOGLE DISK

9.12 Forsikringer
Alle spillere i klubben er forpliktet å tegne utvidet skadeforsikring gjennom Norges Fotballforbund.
Klubben har ellers følgende forsikringer;








Personalforsikring
Dugnadsforsikring
Eiendelsforsikring klubblokaler Aksla
Ansvarsforsikring
Rettshjelpsforsikring
Ansvar for styret
Kriminalitet

Les mer
Forsikringsoversikt Gjensidige

9.13 Anlegg og utstyr
Klubbens arena for hjemmekamper er Aksla stadion (gress) som er eid av Ålesund kommune.
Aksla er også treningsarena i sommerhalvåret (mai-september). I vinterhalvåret (november-mars)
trener klubben i Sparebanken Møre Arena
Fortuna disponerer også klubblokaler på Aksla stadion og har i forbindelse med disse lokalene lager
for treningsmateriell. I tillegg disponerer klubben kiosklokaler på stadion til bruk i forbindelse med
hjemmekamper.
Det jobbes for å flytte aktiviteten fra Aksla til Color Line stadion, både mhp. klubblokaler og som
trenings- og kamparena. Det er forventet at dette vil skje gradvis
Personlig utstyr (dekkes av spiller):
 Fotballsko
Klubbens utstyr (dekkes av klubben):
 Kampdrakter
 Treningsklær
 Reiseantrekk
 Keeperhansker
Spillerne skal levere tilbake alt relevant klubbutstyr når de slutter i klubben.
Halvor Lie er materialforvalter i FK Fortuna Ålesund.
Les mer
Velkommen til kamp

9.14 Utmerkelser og æresbevisninger
På årsfesten før jul hvert år blir det delt ut følgende priser;
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Spillernes spiller
Årets spiller
Beste treningsoppmøte
Best utvikling
Toppscorer
Flest assist

Det er ellers diplom for 50, 100, 150 og 200 spilte kamper.
Æresmedlem i klubben er Halvor Lie.

9.15 Retningslinjer i klubben
Det er vedtatt flere felles retningslinjer i idretten som gjelder for alle klubber. Fortuna har i tillegg
utarbeidet egne retningslinjer som utdyper hva klubben gjør for å ivareta de felles retningslinjene. I
klubbhåndboka har de fleste retningslinjene som klubben skal forholde seg til og følge vært nevnt i
de respektive kapitler.
På neste side er det tatt med en liste med eksempler på generelle maler fra Norges Idrettsforbund
som kan benyttes i klubben.
En fullstendig oversikt over Fortuna sine prosedyrer er listet opp i VEDLEGG 1: OPPGAVEOVERSIKT
MED ÅRSHJUL OG PROSEDYRER.
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10 Maler og eksempler
Følgende maler og eksempler finnes på www.klubbhåndboken.no

10.1 Maler for klubb
Årshjul med faste oppgaver i klubben
Sjekkliste årsmøter
Innkalling til årsmøte
Saksliste og saksdokumenter til årsmøte
Årsberetning til årsmøte
Protokoll fra årsmøte
Innkalling til styremøte
Protokoll fra styremøte
Økonomihåndbok
Kommunikasjonsstrategi for idrettslag
Se ellers oversikt over FK Fortuna sine prosedyrer i VEDLEGG 1: OPPGAVEOVERSIKT MED ÅRSHJUL
OG PROSEDYRER
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11 VEDLEGG 1: OPPGAVEOVERSIKT MED ÅRSHJUL OG PROSEDYRER
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