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Innledning
Formålet med organisasjonsplanen er å være et styringsverktøy for Trondheim triatlonklubb.
Organisasjonsplanen knytter an til og utfyller klubbens vedtekter.
Organisasjonsplanen beskriver den til enhver tid gjeldende sammensetning av styret og
klubbens øvrige organisering. Dersom årsmøtet utpeker et styre og/eller komiteer/utvalg med
en sammensetning som avviker fra foregående år, skal organisasjonsplanen bringes i samsvar
med dette uten særskilt vedtak.

Idrettslagets formål
Trondheim triatlonklubb er en sammenslutning av personer som ønsker å bidra til et aktivt
triatlonmiljø i Trøndelag. Klubben skal skape møtesteder for alle som er interesserte i trening
og konkurranser som kombinerer to eller flere av greinene svømming, sykling og løping.
Trondheim triatlonklubb er åpen for alle, uavhengig av ambisjoner, erfaring og nivå.

Historikk
Trondheim triatlonklubb ble grunnlagt av Wiggo Sevald Røst i 1989. Aktiviteten i klubben
var lav frem til en gruppe triatloninteresserte trøndere revitaliserte klubben i 2009. Siden 2009
har medlemstallet og aktivitetsnivået i klubben tiltatt kraftig, år for år.

Visjon og virksomhetsidé
Trondheim triatlonklubb skal være et kraftsentrum for triatlon i Midt-Norge. Vår
hovedmålsetting er å bidra til et aktivt triatlonmiljø i Trøndelag, ved å ha et aktivt
treningsmiljø og arrangere attraktive konkurranser.
Vi skal gi treningsglade trøndere muligheten til å prøve triatlon gjennom å arrangere
karusellkonkurranser som er gjennomførbare for de aller fleste med litt målrettet trening.
Med Trondheim triatlon vil vi lage et arrangement som lokker triatleter fra hele landet til
Midt-Norge og denne regionens fantastiske forhold for mangfoldig fysisk utfoldelse. Å delta i
konkurranser er ikke et kriterium for medlemskap. Ingen medlemmer vil få særbehandling på
grunnlag av prestasjoner.
Vi ønsker å involvere alle medlemmer av Trondheim triatlonklubb i klubbens aktiviteter.
Enten som funksjonærer på våre arrangementer, eller som drivkrefter i å utvikle vårt
treningstilbud, kurstilbud, møtetilbud, eller andre aktiviteter. Ved innmelding vil en derfor få
et valg mellom å delta på ulike vis. Vi håper det fører til eierskap, engasjement og entusiasme
i klubben.
Vi ønsker at klubben skal være inkluderende og inspirerende. Vi skal gi flere mot til å prøve
seg, lage møteplasser, og danne et godt klubbmiljø. Vi ønsker å gi et godt tilbud til ungdom
og aktive, samt gjøre terskelen for å delta i den perfekte mosjonsidretten lav.
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Grunnlagsopplysninger
Navn: Trondheim triatlonklubb
Stiftet: 1989
Idrett: Triatlon
Postadresse: Magnus blindes veg 14A, 7052 Trondheim
E-postadresse: leder@trondheimtriatlon.no
Bankkonto: 1503.11.61700
Internettadresse: trondheimtriatlonklubb.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 994089137
Tatt opp som medlem i NIF: 01.01.1989
Registrert tilknytning til: Sør-Trøndelag idrettskrets, Trondheim idrettsråd, Norges
triatlonforbund, Norges friidrettsforbund, og Norges cykleforbund
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: Gr16010328630
Årsmøtemåned: Mars

Oversikt

ÅRSMØTET

Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlemmer

TRONDHEIM
TRIATLON

Revisorer
1. revisor
2 .revisor
Valgkomité
Leder
Medlem

KARUSELLUTVALGutvalg

TRENINGSUTVALG
utvalg

ARRANGEMENTSUTVALG

UNGDOMSUTVALG

Årsmøtet




Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.
Årsmøtet blir avholdt en gang i året i mars.
Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i Trondheim kommune, og til Norges
Triathlonforbund. Protokollen legges også ut på idrettslagets nettsider.
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Innkalling til årsmøtet skal skje 1 måned før årsmøtet avholdes.
Innkalling annonseres på nettsidene, og sendes på epost til medlemmene.
Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet, og sakspapirene skal
sendes ut 1 uke før.
Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt
medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for
medlemmer under 15 år.
Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid, og alle som ønsker å bli med å
bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.

 Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i paragraf §15 i klubbens vedtekter.
Styret







Styret skal planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid,
budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag.
Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben.
Styret skal iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre
overordnede idrettsmyndigheter .
Styret skal stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
Styret skal disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter
plan og godkjent budsjett .
Styret skal oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Styret og
utvalg skal diskutere arbeidsfordeling, slik at spesiell kompetanse og interesse ivaretas.

Leder






Klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
Anviser utbetalinger sammen med kasserer
Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har
interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser
innen gitte frister

Nestleder




Fungerer som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at
han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
Bistår leder og danner et lederteam med denne.
Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem
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Sekretær





Fører referat over alle styremøter og medlemsmøter
Tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
Lager møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer
Lager oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene

Kasserer






Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne
(http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).
Anviser utbetalinger sammen med leder
Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet

Styremedlemmer




Møter på styrets møter
Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
Kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig,
materialforvalter o.l.

Varamedlem



Skal tre inn i styret hvis noen er fraværende eller trekker seg fra sitt verv
Hvis feks leder er forhindret rykker gjerne nestleder eller noen andre styremedlemmer
opp, og varamedlemmet går inn på den nye ledige plassen

Revisorer




Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med
idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og
revisjonsbestemmelser.
Hvordan revisjonen utføres beskrives i NIFs lov kapittel 4 og på
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004

Valgkomitéen
Valgkomiteen har ansvaret for å rekruttere nye styremedlemmer og andre
medarbeidere. Forslag til sammensetning av styre og komiteer bør skje i samråd med
det sittende styret.
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Utvalgenes mandat
Karusellutvalget
I sommermånedene arrangerer klubben triatlonkarusell i Trondheim og omegn. Karusellen
organiseres og arrangeres av karusellutvalget, som også stiller med rittleder og funksjonærer
til de enkelte arrangement. Terminlista for karusellen bestemmes og bekjentgjøres av
karusellutvalget i god tid før sesongstart. Utvalget skal utarbeide et budsjett for karusellen, og
et regnskap for karusellen i etterkant i samarbeid med klubbens kasserer.

Trondheim triatlon
Hvert år arrangerer klubben Trondheim triatlon. Trondheim triatlon organiseres og arrangeres
av utvalget for Trondheim triatlon, som også stiller med rittleder og funksjonærer. Utvalget
skal utarbeide et budsjett for arrangementet, og et regnskap for arrangementet i etterkant i
samarbeid med klubbens kasserer.

Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget skal legge til rette for rekruttering av, og treninger for, ungdom i alderen
13-19 år i regi av klubben. Utvalget skal videre følge opp klubbens ungdomsutøvere i forhold
til samlinger og konkurranser i regi av klubben og forbundet.

Arrangementsutvalget
Arrangementsutvalget står for planlegging, bekjentgjøring og gjennomføring av temakvelder,
årsfest, klubbmesterskap, duatlon, aquatlon, og øvrige arrangementer i regi av klubben.

Treningsutvalget
Treningsutvalget kartlegger behovet for og organiserer fellestreninger, treningsturer og kurs i
regi av klubben.

Medlemskap
Tegning og opphør av medlemskap
Medlemskap i Trondheim triatlonklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er
betalt. Medlemskapet gjelder ut kalenderåret.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1
måned og ha betalt kontingent.
Medlemskap i klubben kan opphøre ved utmelding, styrking eller eksklusjon. Utmelding skal
skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som
strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder
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kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning
fra idrettslagets side
Ved innmelding skal medlemmene sende inn informasjon med navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og telefonnummer. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek, og slik at
klubben har underlag for innrapportering av medlemsmassen til NIF.
Informasjon om innbetaling av medlemskontingent sendes ut av kasserer.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. Medlemskapet gjelder for hvert
enkelt medlem. Familiekontingent er en rabattordning, og klubben må fortsatt registrere hvert
enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor skal kontrollere medlemslister mot
regnskap.
Gjeldende medlemsavgift pr. mars 2014:
Kontingent for enkeltmedlem
Kontingent for familier
Kontingent for ungdom under 20 år

kr 450,kr 700,kr 100,-

Økonomi
Styrets rolle






Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.
Alle innkjøp skal godkjennes av styret.
Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og
styreleder.
Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene.

Regnskap




Klubben skal føre regnskap over inntekter og utgifter.
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette
penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer.
Det skal leveres reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har
lagt ut.

Medlemsavgift



Medlemsavgiften gjelder per kalenderår, og betales helst innen årsmøtet i mars.
Medlemmer som ikke har betalt innen utgangen av året strykes fra medlemslista.
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Informasjon og nettsider
Idrettslaget informerer i all hovedsak medlemmene via klubbens nettsider. Nettsidene har
adresse http://trondheimtriatlonklubb.no.

Reklame/sponsoravtaler
•
•

Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret
Sponsoransvarlig kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra styret.

Politiattest
Politiattest avkreves av personer som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves
politiattest. Den nedre grense er 15 år.
Les mer på http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

Idrettsforsikring for barn
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er
forsikret opp til de fyller 13 år.
Les mer på http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx

Klubbforsikring
Klubben har tegnet klubbforsikring i IF. Forsikringen gir dekning for arrangementer,
styreansvar og generelt ansvar, samt en basisdekning for alle medlemmer ved død og
invaliditet.
Les mer på http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/Klubbforsikring.aspx

Lisens
For å kunne stille til start i konkurranser på Norges Triathlonforbunds terminliste må man ha
løst lisens. Utøver er selv ansvarlig for å ha gyldig lisens til start.
Les mer på http://triathlon.no/lisens/
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