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Innledning
NJJK ønsker å utvide sin organisajonsplan. Dette dokumentet er kun en start på dette arbeidet.
Dette er en utarbeidet fra en mal som vi har hentet fra NIF sine sider som vi tenker vi kanskje kan
jobbe videre med.

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Navn: Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
Stiftet: 12. oktober 1960
Idrett: Judo og Jiu-Jitsu
Postadresse: Pb. 58 Haugerud, 0616 Oslo
E-postadresse: Info@njjk.no
Bankkonto: 7874 05 08090
Bankforbindelse: DNB
Internettadresse: www.njjk.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 983245536
Anleggsadresse: Tvetenveien 183, 0673 Oslo
Telefon: 93472602
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:
Registrert tilknytning til Oslo idrettskrets
Registrert tilknytning til Idrettens samarbeidsutvalg Alna Bydel (idrettsråd).
Registrert tilknytning til Norges judoforbund, Norges Kampsportsforbund og Det svenske Jiu-jistu
forbundet
Klubbnummer i NIFs medlemsregister:
Årsmøtemåned: Februar

Idrettslagets formål
NJJK skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og å arbeide for utbredelse av Judo og JiuJitsu.
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.
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Idrettslagets organisasjon
Overordnet organisasjonskart

Årsmøtet

Judo

Styret

Valgkomite

Revisorer

Leder, nestleder,
4
styremedlemmer
og 2
varamedlemmer

Leder, 2
medlemmer og 1
varamedlem

2 revisorer

Henrik Lundhs
minnefond
Formann, 2
medlemmer og
varamann hvorav
en av
representantene
må være tilknyttet
styret

Jiu-Jitsu

Merknad:
 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
 Begge idretter bør være representert i styret
 Begge idretter har en idrettslig ansvarlig som kan, men behøver ikke, sitte i styret. Denne
personen har ansvaret for det faglige og sammen med representanten i styret også ansvar for
å lage og følge sin gren sitt budsjett.
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Oversikt roller/oppgaver/verv i og utenfor styret i NJJK
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Renhold

Ungdomsarr./
engasjement

Jentearr./
engasjement

Politiattestansvarlig

Nøkkelansvarlig
og
brannvernleder

Styrets funksjon og sammensetning
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
Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
idrettsmyndigheter
Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent
budsjett
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 eventuelle
grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas.

Leder








er 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
gjør utbetalinger sammen med regnskapsansvarlig
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.
har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne i samarbeid
med regnskapsansvarlig.
Setter opp utkast til budsjett i forkant av årsmøtet i samarbeid med regnskapsansvarlig som
behandles og vedtas av styret.

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

Regnskapsansvarlig







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).
gjør utbetalinger sammen med leder.
har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.
Setter opp utkast til budsjett i forkant av årsmøtet i samarbeid med regnskapsansvarlig som
behandles og vedtas av styret.

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,
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materialforvalter o.l.
varamedlemmer




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

Andre verv
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 finne si NIFs lov kapittel 4 eller på http://www.lovdata.no/nif/hiff20071128-0002.html#map004

Valgkomité
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye
vurderinger av medlemsmassen.
Utvalg – ikke opprettet enda
Forslag
Markeds- og rekrutteringsutvalget
Økonomiutvalg
Foreldreutvalget
Anleggsutvalg
Anlegg
NJJK disponerer lokalene som Bymiljøetaten leier av Undervisningsbygg.
Informasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.njjk.no. I tillegg har NJJK
nettopp startet utsending av nyhetsbrev pr e-post. Vi har også begynt å bruke facebooksiden til NJJK
mer og mer.
Økonomi
 Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
 Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.
 Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer.
 Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene.Regler for ………(navn
på lag)
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