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Organisasjonsplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv Skøyteklubb 

Hovedlaget og formelt organisasjonsledd med eget organisasjonsnummer, lover i henhold til 

NIFs normerte lovverk og valgt styre 

 

Lovkomiteen 

Velges på årsmøtet og skal være rådgivende ved endringer av klubbens lover 

 

Anleggsutvalget  

Anleggsutvalget skal representere klubbens interesser i forbindelse med anleggsspørsmål og 

forvalte øremerkede og bevilgede midler knyttet til anleggsutvikling. Skal rapportere til 

klubbens styre. 

 

ASK Lauget 

Støtteorganisasjons bestående av bedrifter som ønsker å bidra til fremme av skøytesporten i 

Oslo sammen med ASK. Lauget er ingen formell organisasjon og har ikke eget styre.  

 

ASK Liga Team 

Støtteorganisasjon med eget styre uavhengig av Aktiv Skøyteklubb utover dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedlaget 

Aktiv 

Skøyteklubb 

 

Lovkomiteen 

 

Fristilte 

støttegrupper 

 

ASK Liga Team 

 

Anleggsutvalg 

 

ASK Lauget 
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Organisasjonsstruktur Aktiv Skøyteklubb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet skal velge: 

Leder 

Nestleder 

4 styremedlemmer og et varamedlem 

1 medlem som leder anleggsutvalget  

Det nyvalgte styret konstituerer seg i henhold til organisasjonsplan og styrets leder kan med 

styrets samtykke deligere oppgaver til andre styremedlemmer.  

 

 

Leder 

  Strategi 

  Presse 

  Forbund 

  Anlegg  

  Konsert 

  Sponsing 

  Dugnader 

Profilering 

Årsfest 

Budsjett 

Formelt ansvarlig for alle operative enheter inklusive ASK Lauget  

 

Nestleder 

  Skal ivareta leders oppgaver i dennes fravær 

  Nestleder kan også inneha en rolle i linjeorganisasjonen 

 

Sekretær 

  Skal føre alle møtereferater og utføre annet skrivearbeid styret beslutter 

  Sekretærrollen kan deligeres til andre i styret 

 

 

Leder 

Nest leder Sekretær 

Øko.ansvarlig Operativ leder 
Arrangement 

Operativ leder 
Bredde og mosjon 

Operativ leder 
Sport 

Operativ leder 
Markedsføring 

Leder 

anleggsutvalget 
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Leder anleggsutvalget 

Skal lede anleggsutvalget og representere klubbens interesser i alle 

anleggsrelaterte funksjoner.  

Skal forvalte øremerkede og bevilgede midler til anleggsutvikling i henhold til 

retningslinjer godkjent av klubbens styre. 

Skal rapportere status på anleggsutvikling og underrette styret om fremdrift og 

beslutninger foretatt i de fora anleggsutvalget er representert. 

Anleggskomiteen kan ikke forplikte klubben økonomisk eller politisk uten 

styrets godkjennelse eller i henhold til fullmakt. 

Skal kunne fritas fra andre styrerelaterte oppgaver som ikke hører inn under 

anleggskomiteens oppgaver.  

 

Økonomiansvarlig 

  Regnskap Aktiv Skøyteklubb  

  Fakturering 

  Innkjøp 

  Medlemsregister 

  IT 

  

Operativ leder Arrangement 

  Arrangement 

   ASK Cup 

   ASK Mila 

   Gullkarusellen 

   Evt. andre arrangement 

      

  Kompetanseutvikling 

   Dommere  

   Funksjonærer 

   Ledere 

   

  Statistikk 

  Resultatservice 

  Budsjettansvar 

 

 

 

 

Operativ leder Bredde og Mosjon 

  Skøyteskolen  

  Instruktørutvikling 

  ASK ferdighetsmerke 

  Mosjonstiltak 

  Skøytesportens dag 

  Andre vedtatte breddetiltak 

Rekrutteringstiltak herunder etablering av nye øvelsestilbud 

  Budsjettansvar  
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Operativ leder Sport 

 Stabsfunksjoner 

Materialforvaltning 

Trenerutvikling 

Støttefunksjoner   

  Lagledelse 

Operativt ansvar 

Klubbens trenergrupper 

Klubbkontakt mot Region Østviken 

Veterankontakt 

Årsavsluttning aktive  

Budsjettansvar 

 

 

Operativ leder Markedsføring 

Informasjon  

   Medlemsblad 

   WEB 

   Generell markedsføring herunder klubbens arrangement 

  ASK Lauget 

    

   


