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Forslag til endringer i organisasjonsstruktur 
Til årsmøtets sak 9 
 
 
Under sak 9 til årsmøtet, behandling av organisasjonsplan/klubbhåndbok, vil hovedstyret foreslå følgende 
endringer: 
 

 
1. Sammensetning av hovedstyret 
 
På årsmøtet 10.06.20 ble en ny struktur for hovedstyret vedtatt. Denne strukturen skulle tre i kraft fra og 
med årsmøtet 2021, og innebærer blant annet at færre medlemmer skulle bli direkte valgt til styret. I 
stedet skulle avdelingslederne gå inn som fast møtende medlemmer, først og fremst da for å få tettere 
forbindelse mellom hovedstyre og avdelinger. Utgangspunktet var da også at avdelingslederne ikke skulle 
pålegges særlig med styreoppgaver utover det å drive sine respektive avdelinger. Både når dette ble 
foreslått og senere vedtatt, var et viktig premiss at vi hadde en daglig leder ansatt som tok seg av mye av 
det som ellers ville vært styreoppgaver. Men siden da har jo som kjent dette premisset endret seg. Vi har 
ikke lenger noen daglig leder, og da synes det både hensiktsmessig og nødvendig å ha et hovedstyre der 
alle først og fremst skal arbeide med hovedstyreoppgaver. 
 
Kort oppsummert: vi finner det hensiktsmessig å gå bort fra vedtaket som ble gjort på siste årsmøte og i 

stedet fortsette med den «gamle» modellen, altså den som var før forrige årsmøte, og som ennå er den 

gjeldende. Dette ønsker vi blir gjeldende umiddelbart, og at valget allerede på inneværende årsmøte 

gjennomføres ut fra gammel modell. 

Hovedstyret foreslår derfor følgende: Årsmøtet vedtar at ny struktur for hovedstyret som ble vedtatt på 

årsmøtet i fjor, ikke trår i kraft, og at vi i stedet fortsetter med gammel struktur. Dette gjøres gjeldende 

umiddelbart.  

 

2. Organisatorisk tilhørighet for Småtrolluka og Turstigruppa 
 
Fra tid til annen har spørsmålet om organisatorisk status/tilhørighet for Småtrolluka og Turstigruppa vært 
oppe til diskusjon. Pr. nå har begge status som egne avdelinger, men skiller seg samtidig fra de fire 
ordinære avdelingene på flere måter. Spørsmålet om tilhørighet er aktualisert på nytt den siste tida, i 
forbindelse med at vi innfører Idrettens Office365 som plattform for å administrere aktiviteten i laget. I 
strukturen der faller de to nevnte avdelingene utenfor det standardoppsettet idrettsforbundet legger opp 
til. Arbeidet med å innføre Idrettens Office365 er således en utløsende årsak til at hovedstyret har tatt fatt i 
dette nå, men vi vil samtidig presisere at dette ikke er hele begrunnelsen. Det dreier seg også om på 
generelt grunnlag å få ryddet i de organisatoriske strukturene og hierarkiene.  
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Forslaget til vedtak nedenfor innebærer at Småtrolluka og Turstigruppa nå får litt ulik stilling, blant annet 
opp mot hovedstyret og med tanke på å bli innkalt til utvidede møter der. Begrunnelsen for dette er for det 
første at Småtrolluka jo ubestridelig handler om fotball og således sokner naturlig til fotballavdelinga, mens 
Tursti ikke på samme måte er knyttet direkte opp til noen enkelt aktivitet/gren. For det andre er 
Småtrolluka et avgrenset arrangement, på samme måte som f.eks Camp Trollheimen er det, mens 
Turstigruppas virksomhet helt grunnleggende handler om, og legger til rette for, aktivitet som foregår 
kontinuerlig mer eller mindre gjennom hele året. 

 

Hovedstyret forslår da følgende: 
 
- Småtrolluka får status som et arrangement med et eget arrangementsutvalg som legges inn under 
Fotballavdelinga. Dette arrangementsutvalget skal ha en representant i fotballstyret, men kalles ikke inn til 
utvidede møter i hovedstyret. I Idrettens Office365/Teams får de sin egen kanal under Fotball. 
- Turstigruppa får sin egen kanal i Idrettens Office365/Teams under Friidrettsavdelinga. De er ikke lenger en 
egen avdeling, men består samtidig som et eget fristilt utvalg i Rindal i.l, som innkalles til utvidede møter i 
hovedstyret. 
 
 


