Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

ORGANISASJONSPLAN FOR
VEAR IDRETTSFORENING
Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Navn: VEAR Idrettsforening
Stiftet: 14. mai 1965
Idrett: Fleridrettslag
Postadresse: Postboks 56, 3108 Vear. E-postadresse: leder@vear.no
Bankkonto: 2530 09 06039
Bankforbindelse: DnB
Internettadresse: www.vear.no Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret:983764339
Anleggsadresse: Melsomvikveien 565, 3173 Vear
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:
Registrert tilknytning til Vestfold idrettskrets
Registrert tilknytning til Stokke idrettsråd
Registrert tilknytning til ......forbund
Registrert tilknytning til krets Klubbnummer i NIFs medlemsregister:
Årsmøtemåneder : februar og mars

Idrettslagets formål
Vear IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Merknad: Dette er tatt ut fra basis lovnorm § 1 og 2 laget/klubben kan skrive inn hva de ønsker med det
er viktig å holde seg til loven.

Merknad:
Organisasjonsplanen skal legges frem og behandles som egen sak på årsmøtet. Jf. Idrettslagets lov §12.
Organisasjonsplan for Vear Idrettsforening er sist vedtatt på årsmøtet 9. mars 2016.

Idrettslagets organisasjon

Årsmøtet

Hovedstyret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem 1
Styremedlem 2
Varamedlem

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Fotball

Håndball

Klatring

Revisor 1
Revisor 2

Idrettsskolen

Discgolf

Merknad:
Hovedstyret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet
Kjønnsfordeling: ” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg mv. med
mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn
være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7

Trimgruppa

Årsmøtet













Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
Årsmøtet blir avholdt 1 gang i året i måneden som er fastsatt i loven.
Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen, og de særkretser
idrettslaget er tilsluttet.
Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.
Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut 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 lovens årsmøteparagraf §12

Grupper i Vear IF
Vear IF har 5 undergrupper med egne gruppestyrer, hvor gruppelederen er medlem av
hovedstyret:

Fotball
Håndball
Klatregruppe
Idrettsskole
Discgolf

Trim

Forsikring
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
blir 13 år http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx

Klubbforsikring
Sammen med If har NIF utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes
forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb
trenger – til en meget gunstig pris. Vear IF er tilknyttet denne forsikringen.
http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/Klubbforsikring.aspx

Informasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www. Vear.no

Klubbdrakter/profilering Logo
Beskrivelse av klubbens logo.

Klubbens farger er rødt og sort.

Politiattest
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget 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.
Hvem skal vi ha attest fra: Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som
ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester enn for lite.
En slik politiattest dokumenterer kun seksuelle forbrytelser mot barn.
Hva skal idrettslaget gjøre?


Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming.











Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med
politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.
Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av
ordningen.
Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha
politiattest.
Den aktuelle personene skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden
må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til
den enkelte søker.
Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.
Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes
av søkeren.
Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser
politiattest eller som har anmerkninger på attesten.
Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.

Årlige faste oppgaver
Henviser til gjeldende årshjul som oppdateres fortløpende.

