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

Brøttum Idrettslag
1894
Fotball, ski, sykkel, aikido, barneidrettsskole, trim
Postboks 62, 2372 Brøttum
bil@brottum.no
www.brottum-il.no
976708024
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Norges Fotballforbund og Indre Østland Fotballkrets.
Norges Skiforbund og Hedmark Skikrets.
Norges Cykleforbund.
Norges Aikido forbund.
Hedmark Idrettskrets og Ringsaker Idrettsråd.

Historikk
Brøttum Skilag er opphavet til Brøttum Idrettslag. Brøttum Skilag ble stiftet i 1894. Rett etter krigen i
1945 ble det bestemt at Brøttums tre idrettslag skulle slå seg i sammen til et idrettslag. Dette er det
som i dag er Brøttum Idrettslag. Etter hvert har laget utviklet seg til å bli et fleridrettslag med stor
aktivitet i flere idrettsgrener.

Formål med klubben
BIL skal være et idrettslag som i hovedsak har fokus på breddeidrett, og primært lekpregede
aktiviteter som kan nyttiggjøres av barn og unge. Der det er naturlig, skal det legges til rette for å
utøve konkurranseidrett. Klubben bør også bidra til at enkeltutøvere kan utvikle sin idrett til
elitenivå, bl.a. ved å delta i samarbeidstiltak med andre klubber.
BIL har en over 100-årig tradisjon på å være en viktig organisasjon i bygda. Aktivitetene laget er
involvert i oppfattes av de fleste som positive, og laget bidrar til at Brøttum ansees som ei bygd
med god livskvalitet hvor det er godt å bo og leve.
Dagens profil bør videreføres og styrkes. Det er viktig at laget fortsatt kan ha et godt fotfeste
hos befolkningen i bygda, noe som blant annet er synliggjort gjennom et meget høyt antall
medlemmer. Laget har som målsetting å tilrettelegge sine tilbud slik at de kan nyttiggjøres av
flest mulig. Laget skal ha en inkluderende profil som gjør at alle skal føle seg velkomne til lagets
aktiviteter uten at sosial eller etnisk bakgrunn, politiske oppfatninger, alder,
funksjonsbegrensninger, legning eller kjønn skal være til hinder for å delta.

Visjon

BIL – et idrettslag som gjennom sine aktiviteter bidrar til en god livskvalitet
i bygda.
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Handlingsplan
http://brottum-il.no/wp-content/files/Handlingsplan_2013-2016.pdf

Beskrivelse av organisasjonen

Årsmøtet

Hovedstyret
Leder
Nestleder, Leder for sponsorkomite
Kasserer
Sekretær
Leder for Arrangementkomite
Leder for Anleggskomite
Ledere i særgruppene
Varamedlem

Revisor

Komiteer

1. revisor

Valgkomite

2.revisor

Anleggskomite
Arrangementskomite
Sponsorkomite

Prosjekter
Nytt hovedanlegg

Fotball

Ski/Sykkel

Trim

Barneidrett

Aikido

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 idrettrådet i Ringsaker kommune, og de særkretser
idrettslaget er tilsluttet. Protokollen skal 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.
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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, Brøttum IL §12

Styret i Brøttum IL:
Styret er det overbyggende organisasjonsleddet innen laget. Dette innebærer organisatorisk, faglig og
økonomisk ansvar for de aktiviteter som styret eller gruppene igangsetter. Styret er ansvarlig overfor
Norges Idrettsforbund med å ivareta plikter og rettigheter som følger av medlemskapet. Styret er videre
ansvarlig overfor Ringsaker kommune og Ringsaker Idrettsråd når det gjelder søknader, rapportering og
deltakelse i den møteaktivitet som følger av dette.

Styret består av:
 Leder og nestleder (velges enkeltvis)
 4 styremedlemmer og 1 varamedlem (styremedlemmer først, så varamedlem)
Disse utgjør arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets oppgave er å forberede saker til styremøtene.
Arbeidsutvalget har ikke selvstendig beslutningsmyndighet.
 Gruppenes ledere (5 grupper)
Idrettslagets formål er å gi et bredt trenings- og mosjonstilbud til hele bygdas befolkning.
For å sette idrettslaget i stand til og nå nevnte formål er det opprettet følgende komiteer og
eventuelle prosjekt/-er i tillegg til gruppene. Det er styret som har ansvar for å oppnevne deltagere
til komiteene.

Komiteer
Sponsorkomite
Sponsorkomiteens oppgave er å koordinere alt sponsorarbeidet i idrettslaget.
Inntektene fra sponsorarbeidet fordeles i henhold til vedtatt fordelingsnøkkel og budsjett. Herunder
også avsetting til aktuelle prosjekt.
Sponsorkomiteen bemannes med representant som styret i fotball- og ski/sykkel gruppene
utnevner.
Se instruks for sponsorkomiteen. Styret har ansvar for at det utarbeides instruks.
Arrangementskomite
Arrangementskomiteens oppgave er å koordinere idrettslagets hovedarrangement. Herunder også
koordinering av behov for idrettslagets dugnadsinnsats ved hovedarrangementene. I 2015 har
Sjusjørittet og Romjulsrennet status som hovedarrangement.
Overskudd fra arrangementene fordeles i henhold til budsjett. Herunder også avsetting til aktuelle
prosjekter.
Arrangementskomiteen bemannes med arrangementsansvarlig i styret(ny funksjon) og
representanter fra de gruppestyrene som til enhver tid har hovedarrangement.
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Se instruks for arrangementskomiteen. Styret har ansvar for at det utarbeides instruks sammen med
arrangementskomiteene.
Anleggskomite
Anleggskomiteens oppgave er å koordinere vedlikehold av idrettslagets bygg og anlegg.
Anleggskomiteen bemannes med representant fra styret, to representanter fra ski/sykkel og en fra
fotball.
Se instruks for anleggskomiteen. Styret har ansvar for at det utarbeides instruks sammen med
komiteen.
Valgkomite
Valgkomiteen har ansvar for at alle verv blir fylt opp ved årsmøte hvert år. Denne bemannes av tre
personer fortrinnsvis en fra ski/sykkel – fotball og Idrettslaget generelt. Valgkomiteen blir innkalt til
styremøte ved behov og jobber tett på styret for å få på plass kandidater til ledige verv.
Se lover for Brøttum IL §11

Prosjektene
Nytt hovedanlegg
Utredning, planlegging og eventuell etablering av flerbruksstadion for sommer og vinteraktiviteter
på Tokstadjordet.
Styret har ansvar for å etablere prosjektorganisasjon.

Gruppestyrene
Gruppestyrene har ansvaret for planlegging og gjennomføring av aktivitetene innenfor sitt idrettslige
område. Gruppestyrene står fritt i hvordan de vil organisere og drive sin virksomhet. Styringen fra
hovedstyret skjer på budsjett- og handlingsplannivå og løpende rapportering i hovedstyrets møter.
Gruppestyrene skal minimum består av:
 Leder
 2 styremedlemmer
Gruppestyrene velges av årsmøte.
Gruppestyret for fotball oppnevnes på årlig medlemsmøte, som holdes innen utgangen av november

Økonomi
Det er styret i Brøttum idrettslag som rår over lagets samlede økonomiske midler. Idrettslaget er
regnskaps- og revisjonspliktig.
Fullmakter
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og
virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.
Ved ekstraordinær hendelse som ikke er behandlet i budsjettet som krever disposisjoner utover kr
100.000 skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
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Gruppene rår over egne midler i henhold til vedtatt budsjett. Avvik i budsjettåret (positive/negative)
skal fortrinnsvis dekkes inn ved at det foretas korrigeringer med å øke inntektene eller redusere
utgiftene. Avvik som ikke lar seg korrigere innenfor budsjett skal umiddelbart rapporteres inn til
styret med forslag til korrigerende tiltak. Gruppene kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser uten
samtykke av styret i idrettslaget.
Kontoplan
Brøttum Idrettslag forholder seg til Norsk standard kontoplan.
Bankkonti
Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av kasserer i styret og kasserer i den
enkelte gruppe i fellesskap. Økonomiansvarlig i gruppen anviser og kasserer i hovedstyret attesterer
for utbetaling. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
Arrangement og sponsorinntekter
Inntektene fordeles etter budsjett som vedtas på årsmøte. Det forutsettes at inntektene er
tilstrekkelige. Det skal utvises forsiktighet i forhold til budsjettering med denne type inntekt. Skulle
det vise seg at inntektene ikke blir som forventet må styret ta en beslutning på hvordan fordelingen
skal gjøres.
Prosjekt
Det er årsmøtet som beslutter etablering av prosjekter. Prosjekter kan for eksempel være større
anskaffelser og etablering av nye anlegg.
Budsjett
På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte
regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard
kontoplan.
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av
positiv egenkapital.
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Funksjonsbeskrivelser
Utarbeides i forbindelse med klubbhandboka

Styret ansvar og oppgaver
1) Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for
disse.
3) Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i hht de for idretten til enhver tid
gjeldende instrukser og bestemmelser.
4) Representere laget utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet teller
møteleders stemme dobbelt.

Valgkomite
Beskrive oppdrag til valgkomiteen, kontakt med styret etc

Revisor
Beskrive hovedtrekk og tidsplan for revisors oppgaver

Gruppestyrer
Fotball:
(beskrivelse av fotballgruppas organisasjon og ledelse)

Mandat og fullmakter
Hovedstyret
Økonomiske fullmakter (mellom årsmøter), attestasjonsmyndighet, ansettelser, forsikringer etc.

Arbeidsutvalg
Beskrive spesielt hva AU kan beslutte uten å konferere hovedstyret

Gruppestyrer
Beskrive generelt hvilke beslutninger gruppestyrene kan fatte uten Styrets godkjenning.
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