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Klubbinformasjon
Klubbnavn:
Stiftet:
Idrett(er):
Postadresse:
E-postadresse:
Internettadresse:

Idrettsforeningen Fram
1894
fotball, håndball, skøyter
Postboks 1213
daglig-leder@if-fram.no
www.iffram.no

Organisasjonsnummer:
Medlem av:
Tilknyttet:

871319022
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Norges Fotballforbund og Vestfold fotballkrets.
Norges Håndballforbund og Norges Håndballforbund, Region Sør
Norges Skøyteforbund
Vestfold Idrettskrets og Larvik idrettsråd.

Historikk
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IF Fram ble etablert 15. januar 1894, er en av Norges eldste fotballklubb.
Noen viktige begivenheter i Frams historie:
I 1912 ble Fram norgesmester i fotball, men tapende lag, Mercantile fra Oslo, protesterte. De mente
Fram hadde brukt en spiller ulovlig, noe Fram mente de ikke hadde. Mercantile fikk derimot medhold
av et oslodominert forbundsstyre, og det ble omkamp. Den tapte Fram.
I sesongen 1949/50 tok Fram hjem seriemesterskapet i fotball, som Larviks første.
Bjørg Eva Jensen har tatt OL-gull på skøyter og Tom Erik Oxholm to OL-bronser i samme idrett. Hans
Trygve Kristiansen er en legende på trenersiden i skøytesporten. Han kan se tilbake på 13 olympiske
medaljer som skøytetrener.
Opp gjennom årene er det arrangert mange store nasjonale og internasjonale skøytestevner på Framisen.
I friidrett ble Odd Arne Gulvik to ganger norgesmester i tikamp.
Håndballgruppas store sesong var 2009, hvor opprykk til eliteserien Herrer glapp i kvalifiseringen mot
Follo HK, med minste margin.

Formål med klubben
(1)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
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Visjon for IF Fram
F - FRAMOVERLENT
R - RESPEKT
A - AKTIVITET FOR ALLE
M - MEDMENNESKELIG

Planverk i klubben
Organisasjonsplan:
Denne planen er klubbens overordnede planverk, som inneholder hvordan klubben er organisert,
sentrale oppgaver og rutiner og overordnet visjon for IF Fram.
Organisasjonsplanen skal godkjennes hvert år på klubbens årsmøte for hovedforeningen.

Strategiplan
Strategiplan utarbeides for en periode på 3 år. Det utarbeides en strategiplan for følgende områder:
•

Fotball
o

Fotball Elite

o

Fotball Bredde

o

Gatelag

•

Håndball

•

Skøyter

•

Støttegrupper (f.eks Fram Eldres)

•

Administrasjon/klubbdrift

•

Anleggsutvikling

Strategiplan utarbeides i tett samarbeid med gruppene.
Gruppenes 3-årige strategiplan skal godkjennes på gruppenes årsmøte, og framlegges på IF Frams
årsmøte.

Handlingsplan
Handlingsplan er et ettårig dokument som skal beskrive hvordan mål i strategi-planen skal nås.
Handlingsplan utarbeides av både IF Fram og gruppene.
Alle planverk skal bestrebe seg på å være gjennomførbare og konkrete.
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Beskrivelse av organisasjonen
Årsmøte
Hovedstyret
Framparken Eiendom AS
Daglig leder

Ansatte

Framparken AS

Driftsleder

Renholder

Ernst&Young og Henka Revisjon

Utvalg
Anleggsutvalg

Komiteer

Arr. utvalg
Lovkomite
Huskomite

Kontrollkomite

Valgkomite
Eldres
avdeling

Håndball

Fotball
Fotball
elite

Damegruppa

Sandloppa

Skøyter

Fotball
barn &
ungdom
mm

Gatelaget

Selskapene
Framparken Eiendom AS:
Drift/Anleggsbygging i Framparken. 100% eid av IF Fram.
Framparken AS:
Fram-kafé åpen tirsdager og torsdager. 100% eid av Framparken Eiendom AS.

Lovnorm for IF Fram
Foreningens lovnorm er vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019
Link til Lovnormen.

De enkelte styrene i IF Fram
Hovedstyret består av valgte representanter fra årsmøtet i hovedforeningen, og gruppeledere fra
fotball-, håndball- og skøytegruppa.
Fotball, håndball og skøyter har sine egne årsmøter hvor ordinære årsmøtesaker tas opp og vedtas.
Gruppenes årsmøter skal gjennomføres før årsmøtet til hovedforeningen gjennomføres.
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Hovedstyret er det øverste organisasjonsleddet i IF Fram. Dette innebærer organisatorisk, faglig og
økonomisk ansvar for de aktiviteter som styret eller gruppene igangsetter. Styret er ansvarlig
overfor Norges Idrettsforbund ved å ivareta plikter og rettigheter som følger av medlemskapet.
Styret er videre ansvarlig overfor Larvik kommune og Larvik Idrettsråd når det gjelder søknader,
rapportering og deltakelse i den møteaktivitet som følger av dette.
Hovedstyret består av:
• Leder
(velges enkeltvis)
• Nestleder (velges enkeltvis)
• 5 styremedlemmer
• 2 varamedlemmer
Disse utgjør de valgte medlemmer av hovedstyret.
I tillegg til valgte medlemmer, består hovedstyret av:
• gruppelederne for fotball, håndball og skøyter

Klubbens utvalg
I tillegg til beskrivelse av mandat og oppgaver har det enkelte utvalg/komite følgende generelle
oppgaver innenfor sitt definerte ansvarsområde:
1.
2.
3.

Være rådgivende organ for hovestyret
Vurdere, og eventuelt fremme, nye ideer til tiltak og aktiviteter
Rapportere status til hovedstyret

Anlegg og Plan
Mandat:
Etter anmodning bistå hovedstyret når det gjelder planer for utvikling og/eller drift av anlegget,
og tilsvarende spille inn forslag til hovedstyret
Utarbeide underlag for vedtak etter bestilling fra hovedstyret. Foreslå tema eller områder for
videre forberedelse for vedtak.
Oppgaver:
• Utarbeide planer for utvikling av anlegget
• Assistere driftsleder med årsplan for vedlikehold
• Koordinere dugnadshjelp for anleggsutvikling og vedlikehold
• Forberede strategiske planer
• Forberede forslag til handlingsplaner (HP)
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Arrangementer/tiltak
Mandat:
Etter anmodning bistå hovedstyret med arrangementer og tiltak utover gruppenes egne, og spille
inn forslag.
Oppgaver:
• Lage årsplaner for klubbarrangementer
• Planlegge enkeltarrangementer (utstillinger, temakvelder, messer etc.)
• Bistå daglig leder med hensyn til utleie av fasiliteter
• Planlegge og iverksette inntektsbringende tiltak (lotterier etc.)

Huskomite
MANDAT:
Bistå hovedstyret med tilsyn av alt inventar og løsøre.
OPPGAVER
• Ansvar for plassering av møbler og utstyr i kantine/kafé/møtelokaler
• Lage en plan for regelmessig vedlikehold av pokaler, bilder osv.
• Organisere dugnader som er nødvendig for å holde vedlikehold/drift utover det daglige
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