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Innhold



Årsmøtet 2021 (31.03.2022) vedtok å videreføre klubbutviklingsprosessen vedtatt på årsmøtet 2020 (09.06.2021). 

Prosessen skal inneholde forslag til:

• Ny organisasjonsmodell

• Organisasjonsplan som inneholder klare avtaler om administrative tjenester og anleggstjenester

• Markedsarbeid som hensyntar klubben som helhet og gruppenes ulike behov. 

➢ Fordelingsnøkkel basert på historiske tall bør ligge til grunn.

• Vurdere felles/samkjørt kioskdrift for klubben med fordeling ansvar og økonomi

• Ny organisasjonsmodell skal ivareta og bidra til videreutvikling av målgruppen barn og unge

Deltakerne i prosessen/arbeidsgruppe: Ronny Olavesen, Einar Knutsen, Kåre Ruud, Anne Cecilie Kristensen, Karl Espen Nordal, 

Gunnar Eliassen, Espen Christiansen og Kathrine Møller Nordal. Fotballstyrets representanter Robert Rognli og Anders Jørgensen fra 

Del 1 av prosessen ble erstattet med Ronny Michelsen, Christian Holthe, Elisabeth Løsnæs og Halvor Eia Bringedal i Del 2. Ny 

styreleder i IF Fram, Rolf Nilsen, har også deltatt fra klubbutviklingsprosessens Del 2. Idrettskretsen var tilstede i et av møtene.   

Aktuelle dokumenter, beregninger m.m.:

- Vedlegg 1: Detaljert kostnadsfordeling IF Fram (FEAS) og Fotball Elite juni 2022 (oppdatert oversikt til Årsmøtet 2022)

(Det er enighet i arbeidsgruppa om at dette er et utg.p./gir et riktig bilde av dagens situasjon)

- Vedlegg 2: Fram fotball 2022 – 2025 (Veivalget)

- Vedlegg 3: Rapport fra klubbutviklingsprosessen Del 1 følger fra arkfane 9 i denne rapporten

A) Oppsummering fra klubbutviklingsprosessen – Del 2



Begrunnelse fra tidligere anbefaling (prosessen Del 1) for ikke å gå ut i idrettslagsallianse: 
I utredningen er det kommet frem argumenter om at klubbens økonomi totalt sett, og økonomien i fotball elite gjør det krevende å ta en overgang til et 

allianseidrettslag om kort tid. Det argumenteres videre for at klubben bør være bærekraftig og gå med «grønne tall» før en inngår en avtale om en 

idrettslagsallianse. Arbeidsgruppa ser p.t. ingen isolerte økonomiske fordeler for en slik organisasjonsmodell for elitesatsing i fotball, men ser samtidig 

at en allianse vil kunne minimere risiko for idrettsforeningen i stort. Arbeidsgruppen mener derfor at klubbutviklingsprosessen bør fortsette med fokus 

både på omorganisering av dagens organisasjonsmodell og felles klubbkultur, med mål om å bygge en bærekraftig klubb og et solid økonomisk 

fundament. Åpenhet, samarbeid, inkludering og samhold er essensielt.

Betraktninger fra prosessens Del 1:

Nødvendige justeringer av dagens org. modell:

1. Dagen sammensetting av HS/Framstyret justeres, utstrakt bruk av fullmakter til Framstyret (AU) og Daglig leder. 

2. Økt bruk av komiteer og utvalg med angitte oppgaver, ansvar og fullmakter (Reindyrke Sport).

3. Økt fokus på sunn økonomi via strengere krav til kvaliteten på budsjetter, periodisering og rapportering ( spesielt ved avvik). Sterkt fokus på 

likviditetsstyring.

4. Alle ansettelser (unntatt spillere) gjøres av HS . Grupperelaterte forhold etter innstilling fra gruppestyrer basert på rammer gitt av Framstyret (HS).

5. Kioskdrift sentraliseres mht innkjøp og lager. Overskudd fordeles etter gruppevis registrering av salg.

6. Markedsarbeid sentraliseres og netto inntekter fordeles. Eksempelvis vil andelen til Fotball Elite kunne settes lik gruppas personalutgifter ( eks 

spillere )

7. Medlemsmøter skal avholdes minst 2 ganger pr år i tillegg til årsmøter.

8. Det utarbeides en «klubbhåndbok» hvor organisering, alle prosedyrer og bestemmelser og foreningens «årshjul» beskrives. Håndboken ajourføres 
etter alle valg og endringer.

A) Oppsummering fra klubbutviklingsprosessen – DEL 2



Betraktninger fra prosessens Del 1 forts.:

Dersom IF Fram organiseres som et alliansedrettslag bør følgende legges til grunn i et avtaleverk mv.:

Fram allianse (FA) Idrettslaget IF Fram - Dagens IF Fram unntatt Fotball elite, men inkl. gatelaget

Fram Fotball, Larvik (FFL) Dagens Fotball elite (senior 1. lag og evt. 2.lag, unntatt gatelaget)

Krever godkjennelse ved årsmøte i IF Fram 2/3 flertall og avtaler godkjent av NIF/NFF (krets/forbund)

1. FFL er en selvstendig, ansvarlig organisasjon med eget org. nr. og MVA registrering. FFL må følge NFFs regelverk og norsk 

lovgivning.

2. FFL skal bruke Fram logo og dagens drakter.

3. FFL spiller alle sine kamper og har treningsarena på Fram stadion. 

• FFL betaler nærmere avtalt årlig honorar for bruk av baner med garderober og tribuner til sine kamper og trening.

• FA forplikter seg til å holde disse delene av sitt anlegg i en stand som tilfredsstiller NFFs krav til spill på nivå 2. (Krav til flomlys 

dog ikke inkludert)

4. FFL har bruksrett på FAs kiosker under sine kamper etter nærmere avtale og kostnad.

5. FFL har tilgang til FAs felleslokaler og fasiliteter etter nærmere avtale og kostnad.

6. FFL forplikter seg til å benytte seg av tjenester fra FA v/daglig leder etter nærmere avtale og kostnad

7. FFL har rett til markedsrettet bruk av logo og farger når det gjelder utstyr tilhørende egen drift og til nærmere angitte deler av FAs 

anlegg.

A) Oppsummering fra klubbutviklingsprosessen – DEL 2



Konklusjon:

➢ Fotballstyret har vedtak om at de ønsker å omdannes til et allianseidrettslag.

Det er en tydelig vilje til å ta steget til allianseidrettslag i innstilling, dersom fotballen selv ønsker det. 

Men det er årsmøtet som eventuelt vedtar det. (Se egen presentasjon/vedlegg: Fram fotball 2022 – 2025 

➢ Arbeidsgruppa for øvrig, med unntak av fotballstyrets representanter, er av følgende oppfatning:

IF Fram anbefales ikke å gå ut i en idrettslagsallianse p.t. Det økonomiske fundamentet er ikke på plass, og timingen er 

dårlig. Driften i klubben bør være bærekraftig og gå med «grønne tall» før en vurderer en evt. idrettslagsallianse. 

Arbeidsgruppa ser p.t. ingen isolerte økonomiske fordeler for en slik organisasjonsmodell for elitesatsing i fotball, men ser

samtidig at en allianse vil kunne minimere risiko for idrettsforeningen i stort. 

Uten å ha sett de endelige regnskapstallene for 2022 oppfattes økonomien for svak til at en søknad om å inngå en 
idrettslagsallianse vil gå igjennom. Tenker da på IF Fram som en helhet.

Arbeidsgruppa mener derfor at klubbutviklingsprosessen bør fortsette med fokus både på omorganisering av dagens 

organisasjonsmodell og felles klubbkultur, med mål om å bygge en bærekraftig klubb og et solid økonomisk fundament. 

Åpenhet, samarbeid, inkludering og samhold er essensielt.

A) Oppsummering fra klubbutviklingsprosessen – DEL 2



Merknad fra arbeidsgruppa for øvrig

Dersom Fotballstyret fremlegger en plan vedrørende økonomi, som viser at den økonomiske situasjonen raskt vil bli bedre, vil 

dette selvsagt være med å endre det totale bilde. En plan i seg selv vil ikke være nok, men det må skje konkrete handlinger. 

Å igangsette avtaleinngåelsene vedrørende disponering og rettigheter vil være positivt uansett om man søker seg ut i allianse

og/eller om søknad godkjennes. 

Det som er uheldig for klubbutviklingen til IF Fram, er at vi ikke har klart i løpet av 2022 å igangsette drøftelsene vedrørende

mulige avtaler på en god måte, ei heller har det fremkommet noen forslag til mulige løsninger. Disse avtalene er viktige 

uansett om Idrettsforbundet godkjenner en evt. søknad om å danne et allianseidrettslag eller ei. 

Det antas at det vil være tidkrevende og/eller kompliserte forhandlinger som skal gjennomføres. I disse forhandlingene bør 

det søkes hjelp fra eksterne for eksempel fra Norges Idrettsforbund. 

Den fremtidige klubbutviklingen må gjøres i fellesskap, planlegging internt i gruppene er ikke gunstig. Erfaring har vist at man

da sitter på to forskjellige faktum inkludert forskjellig rådgivning fra for eksempel Idrettsforbundet/-krets. 
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Følgende blir vesentlig i det videre arbeid med omorganisering av dagens org.modell: 

➢ Avtaleverk må på plass. Detaljert kostnadsfordeling IF Fram (FEAS) og Fotball Elite juni 2022 legges til grunn som et 

utg.punkt.

➢ Dagens sammensetning av Framstyret (HS) bør justeres

➢ Rammer må på plass tidlig.

➢ Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt

fra Framstyret (HS) § 13 (3) NIFs lover .

➢ Utarbeide årshjul i gruppestyrene for bedre styringsverktøy.

➢ Gå igjennom stillingsinnhold-/beskrivelse for administrasjon/ansatte, inkl. arbeidsbeskrivelser for grupper, utvalg (jfr. 

«Oppskrift for idrettslag»)

➢ Bedre kommunikasjon. Respekt for hverandre.
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Klubbutviklingsprosess – IF Fram

Vurdering av eventuell ny modell for organisering av idrettslaget

Dato 16.02.2022 

Arbeidsgruppas innspill til Hovedstyret 

B) Rapport fra klubbutviklingsprosessen – Del 1



1. Bakgrunn

2. Arbeidsgruppens sammensetning og fremdrift

3. Arbeidsgruppens mandat
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➢ Forslag til årsmøte fra HS

5. Ulike organisasjonsmodeller  – fordeler og ulemper

6. Avtaler og beregninger

7. Forutsetninger for idrettslag

Innhold
B) Rapport fra klubbutviklingsprosessen – Del 1



Årsmøtet 2020 (09.06.2021) vedtok å igangsette en klubbutviklingsprosess for å utvikle idrettslaget gjennom å 

kartlegge statusen i klubben.

• Klubbens nå-situasjon: Hva fungerer bra? Hva fungerer ikke bra?  

• Ønsket situasjon: Hvor vil vi i fremtiden?

Begrunnelse:

➢ IF Fram er et fleridrettslag og inkluderer per i dag tre særidretter; fotball, håndball og skøyter

➢ Et av klubbens mål bør være å legge til rette for økt aktivitet og rekruttering. I idrettslag hvor det utvikler seg en 

eliteidrettssatsing som gir stor økonomisk risiko, kan det være behov for å etablere en annen org.modell. 

➢ Hvordan kan IF Fram på best mulig måte møte framtida, sammen, og ivareta og utvikle både bredde og topp? 

➢ Kartlegging av statusen i IF Fram gjennom en klubbutviklingsprosess, og utrede en eventuell ny organisasjonsmodell, kan 

være nyttig på flere måter. En slik prosess vil kunne bidra til samhandling på tvers, og ha et felles fokus på utvikling til beste 

for IF Fram.

1. Bakgrunn



Årsmøtet vedtok at arbeidsgruppen/utvalget skulle være bredt sammensatt, og det bør ledes

av en representant fra Hovedstyret. 

Vestfold og Telemark Idrettskrets skal kontaktes i forkant for råd og veiledning. Idrettskretsen bør delta i oppstartsmøtet, og etter 

behov.

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Hovedstyret: Kathrine Møller Nordal, Ronny Olavesen og Espen Christiansen 

Fotball Barn og Ungdom: Anders Jørgensen 

Fotball Elite: Robert Rognli 

Håndball: Anne Cecilie Kristensen

Skøyter: Karl Espen Nordal 

Kontrollutvalget: Gunnar Eliassen 

Lovkomiteen: Kåre Ruud 

Anleggsutvalget: Einar Knutsen 

2. Arbeidsgruppens sammensetning

Arbeidsgruppens fremdrift:
• Oppstartsmøte med Idrettskretsen 27.10.2021 – «Organisasjonshjulet»  

• Informasjonsmøte med Idrettskretsen 30.11.2021 – «Organisering»

• Arbeidsmøte 25.01.2022 – «Erfaringer fra andre sammenlignbare idrettslag»

• Arbeidsmøte i A-gruppa 30.01.2022 – Fordeler og ulemper ved ulike org.modeller

• Arbeidsmøte i A-gruppa 09.02.2022 - Fordeler og ulemper ved ulike org.modeller

• Arbeidsmøte i B-gruppa 10.02.2022 – Avtaler og beregninger dersom Allianse, også dagens 

organisering evt. annen organisering.

• Klubbutvikling/workshop for alle medlemmer v/Idrettskretsen 15.02.2022 – «Organisasjonshjulet»

• Arbeidsmøte 16.02.2022 – Oppsummering og forslag til innstilling Hovedstyret 23.02.2022

Mellom hvert møte har det vært ulike oppgaver fordelt på medlemmene i arbeidsgruppa.



Kartlegge statusen i klubben.

• Klubbens nå-situasjon: Hva fungerer bra? Hva fungerer ikke bra?  

• Ønsket situasjon: Hvor vil vi i fremtiden?

Arbeidsgruppen/utvalget skal utrede om en eventuell ny organisasjonsmodell kan være hensiktsmessig. Et 

alternativ kan være omdannelse av fleridrettslaget IF Fram til et allianseidrettslag. 

Det skal pekes på fordeler og ulemper ved dagens organisasjonsmodell og fordeler og ulemper ved eventuell 

ny organisasjonsmodell/-er. 

Det bør legges opp til stor grad av medvirkning fra medlemmene i IF Fram i denne prosessen.

Arbeidsgruppen rapporterer til hovedstyret underveis, og legger frem en endelig rapport og forslag til innstilling 

til Hovedstyret senest 31.01.2022. 

Rapporten legges frem for Årsmøtet 2021 (mars 2022) med innstilling fra Hovedstyret .

3. Mandat



Arbeidsgruppen foreslår følgende:

1. Organisering av IF Fram: 

IF Fram anbefales ikke å gå ut i en idrettslagsallianse p.t. Det økonomiske fundamentet er ikke på plass, og timingen er dårlig. Driften i 

klubben bør være bærekraftig og gå med «grønne tall» før en vurderer en evt. idrettslagsallianse, f.eks. om 1-2 år. Arbeidsgruppa ser p.t. 

ingen isolerte økonomiske fordeler for en slik organisasjonsmodell for elitesatsing i fotball, men ser samtidig at en allianse vil kunne 

minimere risiko for idrettsforeningen i stort. Arbeidsgruppen mener derfor at klubbutviklingsprosessen bør fortsette med fokus både på 

omorganisering av dagens organisasjonsmodell og felles klubbkultur, med mål om å bygge en bærekraftig klubb og et solid økonomisk 

fundament. Åpenhet, samarbeid, inkludering og samhold er essensielt.

2. Hovedstyrets forslag til vedtak i årsmøte 2021:

1. Årsmøte vedtar at IF Fram skal videreføre arbeidet med en ny organisasjonsmodell. Prosessen skal inneholde forslag til;

• Ny organisasjonsmodell

• Organisasjonsplan som inneholder klare avtaler om administrative tjenester og anlegg

• Et felles markedsutvalg med fordelingsnøkkel basert på historiske tall

• Vurdere felles/samkjørt kioskdrift for klubben med fordeling ansvar og økonomi

• Ny organisasjonsmodell skal ivareta og bidra til videreutvikling av målgruppen barn og unge

Prosessen skal være ferdig 1.8.2022, og avhengig av resultat av prosessen skal det vurderes ekstraordinært årsmøte høst-22. 

Arbeidsgruppen slik den er sammensatt i dag videreføres, og rapporterer regelmessig til HS minimum mai og august.

2. HS reviderer gjeldende strategiplan/handlingsplan. Det skal utarbeides en virksomhetsplan for IF Fram som skal inneholde visjon, verdier

og mål for videre klubbdrift. Medlemmer skal involveres i prosessen. Virksomhetsplanen skal legges frem for årsmøtet 2023.

3.  Samarbeidet med Vestfold og Telemark idrettskrets knyttet til klubbutviklingsprosessen videreføres.

4. Sammendrag av arbeidsgruppens anbefaling



Alternativ modell: Fleridrettslag, men med annen styresammensetning 

F.eks.:

A) Idrettslagsstyret (HS) består av fritt valgte medlemmer fra hele idrettslaget uten verv i gruppestyret –

drift idrettslaget, drift anlegg, sørge for at alle jobber sammen til det beste for hele idrettslaget.

B) Gruppestyrene kun med sportslig fokus – velges/utnevnes blant de som tilhører idretten.

«Suksesskriterier» i en slik modell kan være:

En helhetlig klubb - hovedlaget er «sjefen» 

- Strategisk langsiktig arbeid

- Kontroll på nå-situasjonen

- Forebygge og løse konflikter

- Alle ansatte ansettes i Hovedlaget

- Alle avdelinger følger samme strategi og har samme mål (Forankre virksomhetsplan i årsmøte)

- Hovedlaget eier alle verdier i idrettslaget

Verdier hindrer konflikter

- Å styre etter verdier. Verdiene kan bidra til å trekke hele idrettslaget i samme retning, mens vi opplever at regler og rutiner 

ofte blir gjenstand for konflikter.

- Verdier godt forankret i hele organisasjonen gjør det lettere å styre og ta gode valg.

- Fokus på saker som er i henhold til visjon, verdier, mål og strategier

5. Ulike organisasjonsmodeller – fordeler og ulemper



FORTS…. «Suksesskriterier»:

Organisering – Skille sport og drift

- Ingen idretter er representert i Hovedstyret. Styret er arbeidsgiver for administrasjonen.

- De sportslige avdelingsstyrene sitter i sportsutvalget for bedre samarbeid mellom avdelingene og ha felles utvikling av det 

sportslige arbeidet.

- Sportslige avdelingsstyrer har ansvar for alt innen sin idrett.

Anlegget som møteplass

- Å utvikle anlegg for å sikre en god og trygg møteplass der man bygger en felles kultur og blir kjent med hverandre på tvers 

av lag og idretter

- Skape et positivt miljø der man snakker godt om hverandre, unner hverandre suksess og ønsker å lære av hverandre.

Godt arbeid og god kontroll

- Hele tiden kreve at vi skal sammenligne oss med de beste og aldri falle for fristelsen av å sammenligne oss med de 

dårlige.

- Vi skal alltid bli bedre enn vi var i fjor.

- Hver dag skal vi bidra til at vi blir bedre dag for dag. Grunnmuren må alltid være så sterk at den klarer å bære suksess.

Samarbeid, raushet og inkludering

- Samarbeid er avgjørende for IF Frams utvikling. Det vil kunne gi/gir støtte fra lokalmiljø og fra kommunen. Vi bør derfor 

jobbe for å gi tilbake til nærmiljøet, og det gir spennende muligheter (jfr. Gatelaget, SMIA fritidsklubb, LØKKA aktivitetspark 

m.m.)

- Å være opptatt av å inkludere er viktig for IF Fram. Å ønske alle velkommen til oss, og bidra til å tilrettelegge for alle.



Alternativ modell - Idrettslagsallianser



Alternativ modell: Skille ut elitesatsingen fotball – et idrettslaget i Idrettslagsalliansen 

Fordeler Ulemper/merknader

Verner mot økonomisk risiko og der det er behov for å beskytte andre 
deler av idrettslagets virksomhet. 

Timingen: utfordrende situasjon sportslig sett for A-laget. Økonomisk 
krevende. Starter i motbakke. 

Beskytte breddeidretten og eierskapet til anlegget. Fotball Elite har ikke råd til å feile. Hvis en ikke lykkes kan Fram stå uten 
et A-lag i fotball og stå uten inntekter. Jobben må starte i 2022 – legge 
økonomisk fundament/grunnlag nå!

Skiller ut en risikofylt del av idrettslaget (Elitesatsing fotball) i en 
selvstendig enhet, samtidig som man bevarer de historiske røttene. 

Må drifte med grønne tall fra 2023

Samme navneprofil, logo og til dels sammenfallende medlemskap. Hvis satsingen går galt og alle midler borte: rykker ned til 6.-7. divisjon. 
(Ref. Larvik Fotball)

Medlemmer i et idrettslag i en idrettslagsallianse er også medlem av 
allianseidrettslaget.

Vanskeligere å låne mellom gruppene/internlån v/likviditetsutfordringer

MÅL: Fotball Elite blir «Herre i eget hus» - bærekraftig modell:
- Eget organisasjonsnummer
- Blir skilt ut som en selvstendig enhet 
- Handlingsrom i et selvstendig styre
- Kan satse uten innblanding fra Hovedstyret
- Risikoen ligger på Fotball Elite, og ikke klubben/idrettslaget.

Merknad: Utfordringer i forhold til avtaler knyttet til markedsinntekter 
rundt fotballen. NB: Dette må nedfelles i avtaleverk uansett modell.

Grasrotmidler tilfaller Fotball Elite Merknad: Fordeling av Grasrotmidler kan tilfalle Fotball Elite i like stor 
grad i en annen org.modell enn Allianse. Nedfelles i avtaleverk. (Merk: 
fordeling av driftskostnader for bruk av anlegg m.m. Det må synliggjøres 
hva dette innbefatter). 



Idrettslagsallianser – forts...

Fordeler Ulemper/merknader

Fotball Elite kan rendyrke merkevaren G19, Elite. Står mer fritt Får ikke lån i bank (uansett: lån = begynnelsen på slutten…)

Unngår unødvendige diskusjoner: kjøp av tjenester fra IF Fram Merknad: man kan unngå unødvendige diskusjoner ved kjøp av tjenester 
fra IF Fram gjennom avtaleverk – fordeling av driftskostnader mv. også i et 
fleridrettslag/-org.modell. Få frem hva fotballen og øvrige grupper betaler 
for.

Fotball Elite ønsker å gå ut i allianse – ikke forenlig med satsing på Topp 
slik IF Fram er organisert i dag. 

Sikre at IF Fram (hovedlaget) får inntektene. Må gjøre opp for seg internt 
også

Omdømme – branding: varemerket Fotball Elite. Større frihetsgrad. 
Hvordan sponsorer oppfatter dette.

Krever flere ressurspersoner m.m.. Idrettslaget i alliansen må ha et eget 
årsmøte, lover etc. 

Fotball barn & unge ønsker å bli med Fotball Elite over i en 
Allianse/idr.lag. Ifg. Idrettskretsen er det ikke anledning til dette. Å skille ut 
Eliten er ment for å beskytte bredden.
Fordeler Barn & Unge ser ved en felles fotballenhet i en egen allilanseidr.: 
- Bedrer kommunikasjonen mellom Elite og B&U
- Bedrer rutiner for fordeling av baner – en egen banefordelingsansvarlig 
(Fotballen styrer dette selv)
- Fotballen bør ta over alt driftsansvar på anlegget, med unntak av 
Framhallen
- Lokalitet: være en del av fellesskapet
- Barnefotballen «svever» rundt i dag. Sitter en representant i Elitegruppa, 
ikke et Fotballstyre samlet.

Fotballen i Fram fremstår som to enheter/kommuniserer ikke godt nok i 
dag. Blir trolig verre med å skille ut/dele opp. En deling av fotballgruppa 
kan forverre kommunikasjonen mellom Fram Elite og Fotball Barn&Unge. 

Lokalitet; fellesskapet kan forsvinne. 

Merknad: NIVÅ 4: spiller breddefotball. Synergier bredde og Barn & Unge. 
Bør stå samlet en stund til. Ikke Toppfotball på dette nivået

Å skille ut Elitefotballen vil ikke føre til økt klubbfølelse, samhold, 
inkludering, og integrering. 



Det er gjort et anslag på fordeling av kostnadene, men en dypere analyse vil være riktig å gjennomføre 

hvis man går videre med prosjektet, (anslaget legges ikke ved rapporten, men kan fremvises på forespørsel).

På inntektssiden så vil det være avgjørende hvordan fordeling av det som i dag kan betegnes som inntekter som kommer 

hele klubben til gode, enten direkte eller indirekte, vil bli fordelt. Økonomien i et Allianseidrettslag må være god for alle parter, 

og arbeidsgruppa ser ikke de store fordeler med å splitte. Vi mener det vi bli en stor utfordring for begge parter basert på den

økonomiske situasjonen både Fotball Elite og IF Fram (HF) er i per dags dato.

Utfordringen i dag er at Elite ønsker større handlingsrom både økonomisk og organisatorisk og det er forståelig, men gruppa 

mener dette bør løses i et enda tettere samarbeid med IF Fram. Gode avtaler må utarbeides når det gjelder bl.a. rettigheter til 

sponsorer, bruk av felles arbeidskraft og bruk og forventninger til anlegg. Denne prosessen er så vidt startet, men den bør 

forseres og gjennomføres i hvert fall i løpet av 2022. 

Gruppa er også bekymret for den organisatoriske utfordring både fotball og HF mest sannsynlig vil komme i. Dette skal i 

utgangspunktet ikke ha noe innvirkning på vår vurdering av den økonomiske delen av prosjektet, men det vil kunne medføre 

enda mer usikkerhet rundt prosjektet, og muligheten for feil og muligens ikke grundignok vurdering vil absolutt være til stede.

Basert på dette så er innstillingen at det bør jobbes videre med å etablere en enda bedre kultur i IF Fram med søkelys på 

samarbeid mellom gruppene. Gruppa ser behovet hos Elite, men mener dette i stor grad kan løses på en annen måte enn å 

etablere ett Allianseidrettslag. 

Hvordan situasjonen vil være om f.eks. 2 år når det gjelder økonomi og sportslige ambisjoner mener vi vil være avgjørende 

om man tar opp denne problemstilling på et senere tidspunkt. 

6. Avtaler og beregninger 



Enhver klubb er tjent med at det utarbeides arbeidsbeskrivelser av de oppgaver som skal utøves. Dette gjelder alt fra instruks for 

styret og ned til roller rundt det enkelte lag. Da vil personene som innehar disse funksjonene, vite hvilket ansvar de har og hva 

klubben forventer at de skal gjøre. Funksjonsbeskrivelser utover de lovpålagte vervene bør lages av klubben og vedtas av styret.

Gode arbeidsbeskrivelser vil gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte da de oppgavene som skal utøves, er dokumentert. Den som 

skal rekrutteres, kan da ta et reelt valg på en klart avgrenset oppgave. Det er alltid lettere å si ja til et verv i en klubb dersom rollen er 

klart definert, konkret og ikke alt for omfattende.

Klubben anbefales å lage et enkelt organisasjonskart hvor det etableres utvalg under styret, som tar seg av konkrete oppgaver ut 

ifra klubbens visjon, mål, planverk, arrangementer og aktiviteter.

Det er viktig å lage oppgavebeskrivelser/mandat for hvert enkelt utvalg slik at det er lett å ta tak i oppgaven som skal løses, og at det 

sikres fremdrift og ryddighet rundt driften og klubbens aktiviteter.

Eksempler på nyttige utvalg:

• Trenerforum • Kioskutvalg • Turneringsutvalg • Økonomi/markedsutvalg • Barne- og ungdonsutvalg • Fair play utvalg • Miljøutvalg 

Det er viktig at utvalgene på en eller annen måte er knyttet opp mot styret slik at man hele tiden sikrer en helhetlig klubb –

klubben som sjef!

7. Forutsetninger for idrettslag – «Oppskrift»



Arbeidsgruppens betraktninger - forutsetninger uansett organisasjonsmodell: 

- Avtaleverk må på plass - klare linjer; fordeling av driftsutgifter, grasrotmidler, markedsinntekter – fordelingsnøkler –

fullmakts matriser – beregninger.

- Rammer må på plass tidlig

- Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt

fra styret (HS) § 13 (3) NIFs lover .

- Utarbeide årshjul i gruppestyrene for bedre styringsverktøy.

- Bedre kommunikasjon. Respekt for hverandre.

- Gå igjennom stillingsinnhold-/beskrivelse for administrasjon/ansatte 

STIKKORD: Planlegging - Økonomi - Respekt - Samarbeid

Fortsette klubbutviklingsprosessen etter årsmøte 2021: utarbeide visjon, verdier, mål og strategier i fellesskap.


