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"Klubbhåndboka dokumenterer hvordan organisasjonen administreres og drives i praksis. Målet er å 
stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten.  I dette dokumentet beskrives rutiner for å ivareta 
dette som informasjon til trenere, ledere, utøvere og foresatte i Kattem IL Fotballklubb, og som informasjon 

for alle andre fotballinteresserte i og rundt klubben".
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KATTEM IL FK – AMBISJON OM KVALITET i ALLE LEDD 
 
Klubbhåndboka er resultatet arbeidet med å kvalifisere klubben vår til å bli en kvalitetsklubb i NFF. 
Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten, både på og utenfor banen. 
 
Det stilles krav til bevissthet og prosedyrer for rekruttering og oppstart av nye årskull, en sportsplan, 
samt at klubben må ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne, ha en plan for 
økonomistyring, en dommerkoordinator og en FIKS-ansvarlig.  Det er også krav til at flertallet i 
klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs og at klubben skal tilby alle trenere å utvikle 
trenerkompetanse. 
 
Men viktigst av alt er at klubben dokumenterer og er tydelig bevisst sitt samfunnsansvar gjennom et 
sett av verdier som også skal leves i praksis, både administrativt og banen. 
 
Alt dette er dokumentert i klubbens to hoveddokumenter – sportsplanen og klubbhåndboka. 
 
Klubbens verdigrunnlag skal være ett innledende tema på minimum ett foreldremøte hvert år for alle 
lag, for å sørge for best mulig forankring og kunnskap om hva Kattem IL FK står for. 
 
Den viktigste jobben Kattem IL FK har er å etterleve viktigheten av trygghet og likeverd, og at Vi tar 
vare på alle! 
 
 
ORGANISASJONSKART 
 

 
 
Andre viktige roller: 
Rekrutteringsansvarlig – nye kull 
FairPlay–ansvarlig 
Kvalitetsklubb-ansvarlig 
FIKS-ansvarlig (FIKS = Fotballens Informasjons og Kommunikasjonssystem) 
 
Den som til enhver tid innehar disse rollene ligger på klubbens eller NFF sine web-sider  

Styret i Kattem IL FK:
6 Medlemmer 1-2 vararepresentanter.
Roller: Leder, Nestleder, Bane og anlegg, Økonomi og Budsjett (2 personer), Administrasjon

SPORT:
Trenerutvikler
Sportslig utvalg
Dommeransvarlig

TRENERE:
Barnefotball
Ungdomsfotball
Voksenfotball

ADMINISTRATIVT:
Administrasjonsmedarbeider

REVISOR:
2 medlemmer
VALGKOMITÈ:
2-3 medlemmer

LAGLEDERE:
Oppmenn
Tiltaksansvarlige

KIOSK-SALG
Kioskansvarlig

KLUBBHUS KOMITÉ:
2 medlemmer 
Utleie/Renhold/innkjøp



 
VI TA R VA RE PÅ A LLE! 

 

4  

VÅRT VERDIGRUNNLAG 
 
Verdiarbeid er ikke et resultat, men en kontinuerlig prosess. Nye personer kommer inn i klubben hele 
tiden, omgivelser og holdninger endrer seg, så derfor må også klubben ha en løpende diskusjon om hva 
som er klubben sitt verdigrunnlag.  Et verdigrunnlag er ikke teori eller slagord – det er det som leves og 
praktiseres.  Derfor forplikter dette dokumentet alle i og rundt klubben vår. 
 
Kattem IL FK sin visjon er VI TAR VARE PÅ ALLE! 
 
Det betyr at vi er en åpen klubb som gir et tilbud til alle som ønsker å spille fotball og være en del av 
vårt fellesskap uansett ferdighetsnivå og alder. 
 
Klubbens grunnverdier er: Inkludering, Trygghet, Utvikling og Åpenhet 
 

• Inkludering: Vi ser alle som likeverdige uansett bakgrunn, kultur, kjønn og etnisitet, og klubben 
har et aktivt forhold til integrering. Vi har et ansvar som forvalter av normer og verdier til det 
beste for lokalmiljøet. 

• Trygghet: Vi har vennskap gjennom idrettsglede og samvær som et hovedmål. Aktiviteten i 
klubben skjer i trygge rammer for at barn og unge i klubben skal ha det bra.  

• Utvikling: Sportslig utvikling er viktigere enn resultater i barne- og ungdomsfotball – klubben 
har også et ansvar for å bidra til at barn og unge vokser og utvikler seg som medmennesker. 

• Åpenhet: Klubben lytter til innspill fra alle med engasjement i klubben for å sikre at vi etterlever 
våre grunnverdier. Vi snakker med og ikke om hverandre om noe er vanskelig. Døra til klubben 
står alltid åpen! 

 
Visjonen og våre grunnverdier forplikter klubbens ledelse og alle med verv og medlemskap i klubben.  
Klubben forventer også at spillere og foreldre er kjent med og etterlever klubbens grunnverdier. 

 
 
Bakgrunn og status for arbeidet og praktisering av verdier: 
 
Kattem IL FK er i 2019 i sluttfasen i prosessen for å bli en kvalitetsklubb. Dette er et konsept som NFF 
har satt i verk for å få mer veldrevne og rollebevisste klubber.  Tanken er at klubben skal ha klare 
rutiner og rollebeskrivelser for alle som bidrar i og for klubben, samt at sportsplan og økonomistyring 
er standardisert og lett kontrollerbar. Disse aspektene som dreier seg om klubbens daglige drift er 
nyttige er samlet i klubbens klubbhåndbok, og gjør det lettere å innta en rolle i klubben.  
 
Det viktigste med kvalitetsklubb er likevel verdiene vi står for som klubb. -Alt vi gjør og hvordan 
klubben blir drevet, hvordan den blir finansiert, hvilke sportslige mål vi har og hva 
trenere/trenerutvikler andre videreformidler og det sportsplanen kommuniserer skal være fundert på 
det verdisynet vi som klubb i fellesskap enes om.  Trenerutvikler skal også være med og utarbeide 
klubbens retningslinjer for trenergjerningen i tråd med klubbens verdier. 
 
Vi har det siste året snakket med mange i klubben, men ikke alle. Et representativt utvalg kan vi kalle 
det, - et utvalg stort nok til å etablere klubbens verdinormer, slik de er nedfelt i et eget dokument. Vi 
har fått innspill og meninger fra mange, og disse innspillene og tankesettene vil vi presentere for alle 
som har en rolle i klubben blir invitert til å si sitt og fremme tanker og meninger.   Resultatet av denne 
dialogen og møtene vil bli verdigrunnlaget for Kattem IL FK, og er det absolutte styrende grunnlaget for 
all aktivitet i klubben vår. 
 
Høsten 2018 og vinteren 2019 har vi hatt 3 åpne møter der verdier har vært hovedtema: 2 trenerforum 
og ett møte der alle tiltaksansvarlige var inviterte. I tillegg har dette vært tema på spillermøter og i 
sammenheng med ungdomslederne klubben har engasjert.  De verdiene som har framkommet det 
siste året er listet opp nedenfor, og vil bli formalisert som klubbens verdier etter et stormøte der alle 
klubbens medlemmer inviteres til å si sitt. 
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Klubbens verdigrunnlag skal være ett innledende tema på minimum ett foreldremøte hvert år for alle 
lag, for å sørge for best mulig forankring og kunnskap om hva Kattem IL FK står for. 
 
 
 
 
 
Verdier er praksis og atferd: 
Klubbens visjon - Vi tar vare på alle! – representerer den grunnleggende holdningen for vår opptreden, 
og for alle som representerer klubben utad. Det har en rekke praktiske konsekvenser: 
 
Kattem IL FK er en veldrevet breddeklubb som gir fotballtilbud til alle. Veldrevet betyr at: 

• Alle spillere og personer med verv i klubben skal føletrygghet i en klubb preget av et 
inkluderende miljø og god atferd.  

• Kattem IL FK har et godt sportslig tilbud til alle våre spillere, uansett ambisjoner og ferdigheter, 
med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen generelt og klubben spesielt. 

• Klubben skal ha en sunn økonomi og vi forventer at alle tar vare på klubbens materielle verdier 
som utstyr, baner og klubbhus.   

• Vi setter spilleren i sentrum, og ser på oss selv som en utviklingsklubb der prestasjoner og 
utvikling er viktigere enn resultater. I dette ligger også at klubben skal arbeide med å legge 
forholdene til rette for de som ønsker a satse målbevisst på fotballen. 

• Våre aldersbestemte klasser skal drives etter NFF sine prinsipper for barne- og ungdomsfotball. 
• Vi praktiserer Fair Play - og viser respekt for motstandere og dommere. 

 
Vi skal bevisstgjøre hverandre om at leken i vår idrett er et mål i seg selv. 
 

Klubbfølelse er evnen til å se og ta ansvar også for andre enn sitt eget lag. 
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FAIR PLAY I KATTEM IL FK 
 
Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, 
både på og utenfor banen! Alle som har lyst til å spille fotball skal være velkomne og skal få et 
fotballtilbud i Kattem IL FK. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, alder, 
funksjonshemming, seksuell orientering eller sportslig nivå. 
 
Barna i klubben vår gjør ikke som foreldre og voksenpersoner sier.  De tar etter den adferden vi faktisk 
har.  Derfor er foreldrevettregler den viktigste innfallsporten til Fair Play-arbeidet.  Fair Play er et 
samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund, og er et sett av regler som 
Kattem IL FK forventer at etterleves av foreldrene. 
 
Foreldrevettregler 

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens 
verdisyn. 

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. 
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med –og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon 

for å bli i fotballfamilien lenge. 
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair play. 
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og 

klubb i etterkant. 
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller. 

Det handler om respekt – ikke sant? 
 
Rollen som Fair Play ansvarlig 
Kattem IL FK har en Fair Play ansvarlig på klubb-nivå og alle lags trenere og oppmenn har et ansvar for 
at Fair Play etterleves av spillere og formidles til foreldre. I Kattem IL FK er det normalt enten 
kvalitetsklubb-ansvarlig i styret, en trener eller en i Sportslig utvalg som innehar rollen som FairPlay-
ansvarlig.  
 
Kattem IL FK har følgende retningslinjer og tiltak for å få Fair Play på og utenfor banene hvor våre lag 
deltar: 

• Fair Play-ansvarlig gjennomfører Fair Play-samtale med alle lagledere og trenere i forkant av 
sesongen. 

• Trenere og lagledere formidler Fair Play-prinsippene og viktigheten av disse med foreldre og 
spillere årlig. 

• Fair Play-saker skal løses på en ryddig måte med dialog med de involverte fra vår egen klubb og 
informasjon til krets og involvert motstanderklubb. 

• Kapteiner på alle 11er-lag bruker Fair Play kapteinsbind. 
• Fair Play dommervester skal brukes under 5er- og 7er-lagenes hjemmekamper.  
• Kattem IL FK skal ha fokus på integrering og legge til rette for at fremmedspråklig barn- og 

ungdom skal få et godt og trygt fotballtilbud hos oss 
 
Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre 
aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å 
endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse. 
  



 
VI TA R VA RE PÅ A LLE! 

 

7  

TRYGGHETSREGLEMENTET I KATTEM IL FK  
 
NFFs aktiviteter bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå 
innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer at klubben og de med verv i klubben 
forventes å ha klare holdninger og følger klubbens retningslinjer i forhold til rusmidler, doping, 
mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og 
trakassering. 
 
I vår klubb: 

• skal vi behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller 
behandling som kan oppleves som krenkende. 

• skal vi tilstrebe og ha begge kjønn representert i støtteapparatet/styret 
• skal trenerne ha spillersamtaler på «offentlige» steder og med 2 voksenpersoner til stede 
• dusjer ikke trenere sammen med mindreårige utøvere 
• inviterer ikke trenere/tillitsvalgte utøvere hjem til seg uten at flere er til stede 
• griper vi inn og varsler trener, lagleder, klubben eller personer i styret dersom man opplever 

brudd på Kattem IL FK sitt trygghetsreglement 
 
Seksuelle overgrep og trakassering 
Seksuell trakassering og overgrep bryter med idrettens mest grunnleggende verdier. Felles for alle 
former for trakassering er at oppførselen – ord eller handlinger - er uønsket, krenkende, truende eller 
plagsom for den som blir utsatt - uavhengig av om den som trakasserer gjør det med hensikt eller ikke. 
Seksuell trakassering kan være både verbal, ikke-verbal og fysisk. 
 
Kunnskap om trakassering og seksuelle overgrep skal inngå i utdanning av alle ledere, trenere og 
aktive. Informasjon om forebygging og «kjøreregler» skal finnes på klubbens hjemmeside. Styret skal 
også ha en årlig gjennomgang av retningslinjer mot seksuelle overgrep og trakassering. 
 
Det kan være vanskelig å ta opp trakassering og overgrep. Utøvere som utsettes for seksuell 
trakassering kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for 
ikke å bli trodd. Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller 
seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller 
utøver.  
 
Doping 
NFF samarbeider med Antidoping Norge, og deres e-læringskurs er gode og nyttige verktøy for å høyne 
kunnskap og bevissthet om doping. Kattem IL FK anbefaler alle utøvere over 15 år å ta e-læringen til 
Antidoping Norge som finnes her: http://www.renutover.no/ 
 
Alkohol 
Kattem IL FK arbeider for et fotballmiljø som er et trygt og godt sted å være for barn og unge. Fravær 
av alkohol er en del av et godt fotballmiljø, og NFF har klare retningslinjer om at «miljøet i 
aldersbestemte klasser er helt alkoholfritt».   NFF mener fotballen bør være en av de alkoholfrie 
sonene i tilværelsen.  
 
Kattem IL FK har nulltoleranse for alkohol i klubben. Klubben har et ansvar overfor barn, så vel som 
foresatte og foreldre. Trenere og ledere er rollemodeller og vil sette standarden for ungdommene. 
Spillere i aldersbestemte klasser skal derfor møte et fullstendig alkoholfritt miljø. Det betyr at barn og 
ungdom ikke skal se trenere eller voksne ledsager drikke alkohol eller opptre beruset i forbindelse med 
reiser, turneringer eller andre idrettsarrangementer.  
 
En sentral oppgave for fotballedere er å bidra til at det blir lettere for ungdom å velge bort alkohol i 
klubbsammenheng.  
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Det er fem hovedargument for at alkohol må bort fra klubbsammenheng i de aldersbestemte klasser: 
 

1. Det miljømessige: I kraft av sin størrelse er fotballen en av samfunnets viktigste 
sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil 
prege dem store deler av livet. 

2. Det sosiale: I enhver større barne- eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens 
skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også 
selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler; et "fuktig" fotballmiljø vil kunne akselerere 
dette problemet. For disse to gruppene skal fotballen være et fristed. 

3. Det sportslige: Det er godt dokumentert at alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere 
resultater. Det reduserer også aktivitetens egen opplevelsesverdi. 

4. Den samfunnsmessige anseelse: Det offentlige støtter fotballen utfra et forebyggingsmotiv, og 
private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale. 

5. Sikkerheten: Det er en meget stor tillitserklæring at hundretusenvis av foreldre overlater 
ansvaret for sine unger til klubbene, i kortere eller lengre perioder. Berusete ledere og/eller 
ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe. 

 
Trafikksikkerhet 
I Kattem IL FK transporteres spillerne som oftest i privatbiler til bortekamper og cuper, enten ved 
samkjøring, ved at foresatte kjører egne barn eller ved at spillerne kjører egen bil. Ved reisetider over 2 
timer, tilstreber vi at ingen spillere som spiller kampen er sjåfører på vei hjem. Da er andre voksne 
sjåfører eller buss alternativet.  
 
Ved alle reiser gjelder at: 

• bilen skal være i forskriftsmessig og i forsvarlig stand. 
• sjåføren skal være våken og opplagt. 
• trafikkreglene skal følges. 
• antall passasjerer i bilen skal ikke overskride bilens tillatte antall. 
• alle skal benytte bilbelter. 
• nakkestøtter skal være tilpasset passasjerens høyde. 
• løse gjenstander i bilen er farlig ved bråstopp, disse må derfor sikres før turen starter.  
• sjåføren skal være ekstra oppmerksom på sin atferd i trafikken ved reiser der spillerne er i 

alderen 15- 18 år. Sjåføren skal være et positivt eksempel for ungdommene. 
Når lagene transporteres med buss eller minibuss skal: 

• leie av buss skje gjennom buss-selskap for å sikre god teknisk standard og erfaren sjåfør. 
• alle passasjerer skal ha sitteplass og bussens bilbelter skal benyttes. 

Formidlingstiltak trafikk: 
• Trafikksikkerhet skal tas opp som tema på styremøte hver vår, og på trener-/lagledermøter. 
• Trener/lagleder skal ta opp temaet og minne om retningslinjene på foreldremøter. 
• Trafikksikker klubb synliggjøres på fotballgruppas hjemmesider. 

 
Kosthold 
På arrangementer i regi av klubben skal det tilstrebes et sunt mattilbud. Klubben skal så langt det lar 
seg gjøre, formidle kunnskap om sunt kosthold og ernæring til spillere ved å legge ut informasjon på 
klubbens nettside, og informere spillere i forbindelse med spillerutvikling og fotballskoler. I klubbens 
kiosk skal det til enhver tid finnes sunne alternativer. 
 
Beredskapsplan 
Hvis det oppstår en alvorlig ulykke/krise situasjon skal alltid nødetatene kontaktes. Brann – 110, Politi 
– 112, Ambulanse – 113. I tillegg varsles klubbens ledelse på telefonnummer er 485 00 440.   
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POLITIATTESTER 
 
For å sikre våre barn og unge medlemmer trygge rammer i klubben, følger Kattem IL FK NFF sine 
retningslinjer for å innhente politiattester fra alle personer i klubben med roller og tillitsverv.  Formelt 
er styret pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere/ledere i klubben som skal utføre oppgaver for 
idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige. Med mindreårige menes 
barn og unge under 18 år. 
 
NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år. Klubben skal fortløpende be om attester av alle 
nye personer med lag- eller klubbroller.  Personer som av ulike årsaker ikke vil framvise politiattest, 
eller som har et rulleblad i forhold til arbeid med barn og unge, kan ikke ha verv i klubben. Klubbens 
administrative leder har ansvaret for å innhente attester og vedlikeholde dette i et elektronisk arkiv 
som viser hvem som har godkjent attest. Attestene skal ikke oppbevares hos klubben, og leveres 
tilbake til personen det gjelder etter framvisning.  
 
Hva er en politiattest? 
En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt 
forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har 
ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 
 
Hvem omfattes? 
Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.  ”Tillits- eller 
ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt element er at det må være en 
relasjon som strekker seg over tid.  Grunnregelen: Er man i tvil, krever man politiattest.  
 
Administrativ leder skal informere aktuelle personer om at de må ha politiattest og følge denne 
prosedyren: Nå skal hver enkelt søke elektronisk og Kattem IL FK skal bekrefte behovet. Det er søkere 
over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet.  Søkere under 18 år må ha søknaden signert 
av foresatte. 
 
Fremgangsmåte: 
Den som skal søke om politiattest til bruk i Kattem IL FKl skal gjøre følgende: 

1. Send en e-post til post@kattem-fotball.no med opplysning om: Navn, fødselsnummer og hva 
attesten skal brukes til. 

2. Administrasjonsleder sender tilbake til søker på e-post en arbeidsbekreftelse på at søker skal 
arbeide som trener / leder i Kattem IL FK. 

3. Denne bekreftelsen skal søker laste ned til sin PC. 
4. Søker skal så logge seg inn på: https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID.  
5. Finn ”Formål med attesten” 
6. Under punktet ”Kategori” velger søker fra nedtrekkslisten ”Frivillige organisasjoner”  
7. Under punktet ”formål” velger søker fra nedtrekksliste:  ”Frivillige organisasjoner”  
8. Last så opp bekreftelse fra Kattem IL Fotball, som søker har lastet ned til sin PC og send søknad 

 
Svaret kommer hjem til søker, på epost eller digipost, og søker må ta med bekreftelsen til administrativ 
leder, for registrering. Der registrer det at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.  Dette 
registeret skal ikke fremvises andre i klubben. 
 
Formell rapportering og godkjenning av styret 
Klubben rapporter til idrettskrets og fotballavdelingen til fotballkretsen, men da kun en oversikt over 
antall verv som krever politiattest og hvor mange av disse som har gyldig attest. Navn og opplysninger 
om attesten skal ikke gis videre til noen. Oppdatert oversikt over antall verv og politiattester 
fremlegges styret i forkant av årsmøtet hvert år og styret protokollfører at listen er fremlagt og 
godkjent. 
 



 
VI TA R VA RE PÅ A LLE! 

 

10  

 
REKRUTTERING - SPORT 
 
REKRUTTERING AV NYE ÅRSKULL – PROSEDYRER OG ANSVAR 
 
Beskrivelse av rollen som rekrutteringsansvarlig og teamet som er ansvarlig for dette 
Hensikten med denne funksjonen er å sikre Kattem IL FK at frivillige, de aktive og foreldrene har en 
felles forståelse for hvordan klubben drives og hva vårt verdigrunnlag er. 
 
Foresattes første møte med klubben skjer ofte når det første barnet ønsker å ta del i en aktivitet 
sammen med sine venner. Hvilke tilbud klubben har og hvilke retningslinjer som gjelder for deltakelse, 
er viktige å få oversikt over tidlig i samarbeidet. 
 
Etter en tid i klubben, dukker flere spørsmål opp for de fleste. Hvilke sportslige retningslinjer finnes, 
hvordan styres klubben og hvilke forventninger er det til deg som foresatt?  
 
Kattem IL FK skal ha et team på 3-4 personer.  En som leder rekrutteringsarbeidet- Som et minimum 
skal rekrutteringsteamet ha 3 medlemmer -  et styremedlem, samt en fra barnefotballen i sportslig 
utvalg samt at trenerutvikler har en rolle for å introdusere foreldre og gi trygghet til å ta trenerroller. 
De rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.  Personene 
skal gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. 
 
Praktiske føringer 

• Kattem IL FK henvender seg til Åsheim Barneskole og Kattem Barneskole ved oppstart av 
skoleåret i august, og ber om å få dele ut informasjonsmateriell om tilbudet Kattem IL FK kan gi 
til førsteklassingene og deres foresatte. Dette skjer første uka i skoleåret.  Trygghet, glede og 
lek er innfallsporten. 

• Første uke i september, inviterer klubben til foreldremøte for å fortelle om verdigrunnlag, samt 
å motivere så mange foreldre som mulig å ta en aktiv rolle rundt laget.  Dagen etter så kommer 
foreldrene med barna. 

• Den dagen stiller klubben med minst 6 andre trenere med erfaring som kan veilede litt på feltet 
og formidle sin erfaring til de nye som kommer til klubben for første gang. 

• Alle barna som kommer til klubben får sin egen fotball som de skal ha med seg på treningene 
utover høsten.  Klubben har småmål og vester klar første dagen de kommer på feltet, og den 
viktigste øvelsen er å være sjef over egen ball! 

• Klubbens trenerutvikler har et ansvar for å følge treningene til de nye lagene helt til 
høstsesongen er over, vanligvis i medio oktober. 

• Et hovedmål i denne fasen er å motivere så mange foreldreengasjerte som mulig å bli med på 
Grasrottrenerkurs.  Klubben dekker kostnaden til disse kursene. 

• Kattem IL FK deler umiddelbart de nyankomne spillerne inn en gruppe for jenter og en for 
gutter. 

• Styrets representant i rekrutteringsteamet skal på foreldremøte informere om de 
dugnadsforpliktelsene som ligger i å være med i en breddeklubb, og formidle forståelse for at 
det ikke er gratis på drive en fotballklubb. Det skal vektlegges å formidle at dugnad er både 
sosialt og trivelig, og bygger ofte langvarige vennskap også blant voksne. 

• Rekrutteringskomiteen skal evaluere høstens rekrutteringsrunde i slutten av oktober hvert år 
slik at klubben kan videreutvikle klubbens rekrutteringsplanverk. 
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RETNINGSLINJER FOR REKRUTTERING AV SPILLERE UNDER 16 ÅR 
 
Kattem IL FK er en åpen og inkluderende klubb som tar imot medlemmer i alle aldersgrupper og 
ferdighetsnivåer. Vi ser det som viktig at innflyttere til bydelen vår informeres og får mulighet til å bli 
med i klubben, og oppfordrer skolene våre til å informere om fritidstilbud som vi kan gi. 
 
Vi som klubb erkjenner at det er en utfordring nå konkurrensealderen melder seg, at det blir en del uro 
og ønsker om klubbskifter.  Vi kan ikke nekte noen å forlate klubben vår, men vi skal ha en restriktiv 
holdning til å ta imot spillere under 15 år eller yngre som ellers har et tilbud i andre bydelsklubber de 
naturlig sokner til.  Skal denne type overganger skje, skal det være i dialog og forståelse med avgivende 
klubb, og normalt aksepteres når annen klubb ikke kan gi et sportslig tilbud eller om det foreligger 
sosiale årsaker til at et klubbskifte blir viktig. 
 
I denne type saker skal klubbens ledelse informeres og involveres for utsjekk mot spillerens klubb, 
enten ved sportslig utvalg eller styret. 
 
 
 
RETNINGSLINJER FOR REKRUTTERING AV SPILLERE OVER 16 ÅR 
 
Rekruttering av spillere til klubben fra junior og opp skal skje i henhold til NFF sitt regelverk, hvor klubb 
kontaktes før dialog med spillere innledes.  Henvender spillere til oss direkte, plikter vi å informere om 
kontakten til spillerens klubb, og ber om å starte en dialog med spilleren på vanlig måte. 
 
VI skal også i aldersgruppen 16-19 også normalt være tilbakeholdne med å initierer overganger som 
kan skape uro eller muligheter for redusert aktivitetstilbud hos avgivende klubb..  
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KLUBBENS SPORTSPLAN 
 
Klubbens sportsplan er et eget dokument som har til hensikt a klargjøre målsetninger, retningslinjer og 
føringer for den sportslige delen av fotballvirksomheten i klubben på en kortfattet og brukervennlig 
mate. Den skal fungere som en rettesnor for alle trenere, ledere, utøvere og foresatte i Kattem IL 
Fotballklubb, og som informasjon for alle andre fotballinteresserte i og rundt klubben. 
 
Sportsplanen bidrar til å klargjøre for klubben og klubbens ledelse hvilke verdier klubben skal drives 
etter, og den skal gi alle en felles forståelse om hvordan vi ønsker at det sportslige arbeidet i klubben 
skal foregå. 
 
Sportsplanen styrker muligheten for kontinuitet og kunnskapsoverføring. Det ser vi spesielt når noen 
slutter eller ved endring i viktige roller og funksjoner i klubben. På den maten kan planen bidra til å 
lette arbeidet med a rekruttere nye folk. 
 
Et viktig formål med sportsplanen er at Kattem IL Fotballklubb ønsker å være klubbstyrt, ikke lagstyrt. 
Sportsplanen skal være dynamisk og skal revideres årlig, og senest i mars måned hvert år. 
Oppdateringer kunngjøres via klubbens hjemmeside. 
 
Sportsplan utarbeides av Sportslig Utvalg (SU), kvalitetssikres i trenerforum, og godkjennes av Styret. 
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TRENERUTVIKLER 
 
Kattem IL FK skal ha en trenerutvikler. Stillingen er klubbens viktigste innen sport og en egen stilling i 
klubben med fast godtgjørelse i en gitt stillingsandel. 
 
Trenerutvikler skal bidra til at trenere i klubben føler trygghet i den jobben de gjør, og sørge for 
veiledning og støtte. Trenerutvikler sitter i klubbens Sportslige utvalg, og møter i styremøter dersom 
det er påkrevet.  Trenerutvikler rapporterer til Sportslig utvalg og til klubbens styreleder. 
 
 
Kompetansekrav 
I Kattem IL FK er rollen definert ganske fritt, men tilstreber at stillingen skal innehas av person med 
formell trenerutdannelse på minimum UEFA B, eller tilsvarende. VI vektlegger også pedagogiske evner, 
kjennskap og enighet om klubbens verdigrunnlag. 
 
Ansvarsområder 
  

• Stillingens hovedmålsetting er å utvikle av trenere i alle klasser i tråd med klubbens visjoner og 
verdigrunnlag,   

• Trenerveileder stiller seg til disposisjon for å drive aktiv veiledning til trenere/ledere på 
treningsfeltet og gi råd om det arbeidet som blir gjort 

• Trenerveileder plikter å delta i råd og veiledning i lag som har utfordringer i forhold til eget 
årskull, enten årsaken er foreldre, spillere eller trenere 

• Trenerutvikler er sammen med en styrerepresentant, ansvarlig for oppstart av 1 klassinger og 
opplæring i klubbregi av foresatte som tar over som trenere/ledere første høst. 

• Oppfølging av samme årskull er sentralt for trenerutvikler når treningene starter igjen i 
mars/april påfølgende år.  

• Trenerutvikler skal gi innspill til og bidra til revidering av klubbens sportsplan.  Dette gjøres 
hvert år i november. 

• Trenerutvikler er sammen med klubbens ledelse ansvarlig for å formidle nytten av og  motivere 
til Grasrottrenerutdanning, for å bidra til at klubbens trenere har utdanning etter de kriterier 
klubben har satt 

• Ved behov tilligger det trenerutvikler å aktivt delta i rekruttering av nye trenere til lag som har 
behov for det. 

• Trenerutvikler er, sammen med sportslig utvalg, ansvarlig for å drive og utvikle trenerforum.  
Forumet avholdes minimum 2 ganger per år. 

• Trenerutvikler vil løpende gis anledning til å videreutvikle seg i forhold til kurs gitt av Norges 
Fotballforbund, minst en gang per år.  

 
I Kattem IL FK er trenerutvikler med på å forme sin egen rolle ut fra behov i klubben og etter den 
interessen som ulike trenere har i forhold til å utvikle seg.   
 
Vi åpner derfor opp at Trenerutvikler i perioder kan jobbe prosjektorientert mot ett eller flere lag som 
har spesielle behov, eller mot trenertalenter i klubben som åpenbart har ambisjoner og talent om å 
utvikle sine ferdigheter på feltet. Slike prosjekter avtales med sportslig leder og/eller klubbens styre. 
 
Trenerutvikler har en tett dialog med klubbens ledelse, og informeres eventuelt involveres som 
rådgiver/deltaker i alle vanskelige saker som relatert til treningsaktiviteten på feltet. 
 
Trenerutvikler er også med på å gi innspill til og forme den formelle stillingsinstruksen som dette 
dokumentet beskriver. 
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DOMMERANSVARLIG 
 
Dommeransvarlig skal bidra til at dommere i alle aldre i klubben føler trygghet i sin dommergjerning, 
og sørge for veiledning og støtte. Dommeransvarlig er medlem i klubbens Sportslige utvalg.   
 
Det er ønskelig men ingen forutsetning at dommeransvarlig har dommerutdannelse.  Kattem IL FK 
vektlegger langt sterkere generell fotballkunnskap og personlig egnethet i forhold til evne til dialog 
med og veiledning av ungdom som påtar seg en viktig og tidvis krevende rolle. 
 
Arbeidsoppgavene er som følger: 

• Dommeransvarlig er bindeleddet mellom klubbens dommere og klubbens ledelse og 
administrasjon 

• Dommeransvarlig er motivator og mentor for klubbens dommere spesielt i forhold til 
situasjoner som oppleves som krevende 

• Dommeransvarlig er klubbens bindeledd mot dommeransvarlige i NFF Trøndelg, og er i dialog 
med disse 

• Dommeransvarlig sørger for at vi årlig holder kurs for å rekruttere nye dommere i 
barnefotballen (5'er, 7'er) 

• Dommeransvarlig har som oppgave å informere og motiverer for å bli med på kretsens kurs for 
rekruttdommere, og etter hvert på utdanning på høyere nivå. 

 
Klubben har en målsetting om å ha minimum 2 dommere på kretsnivå som kan dømme 11'er på 
seniornivå. 
 
Klubben har en målsetting å ha ca. størrelsesorden 10 dommere på rekruttnivå. 
 
Klubben ønsker å ha mer enn 20 klubbdommere til enhver tid. 
 
Etter beslutning i klubbens styre, kan Dommeransvarlig ved behov tilkomme en godtgjørelse på opp til 
rapporteringspliktig grense for frivillige organisasjoner. 
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FIKS–ANSVARLIG – ROLLEBESKRIVELSE OG OPPLÆRING 
 
FIKS er fotballforbundets digitale plattform for å administrere spillere, lag, spillertropper og klubb-
opplysninger overfor forbund og krets. 
 
Kunnskap om FIKS-Systemet på vegne av klubben 
FIKS-ansvarlige skal påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. FIKS-
ansvarlig skal følge med på eventuelle nye funksjoner som gjøres tilgjengelig, med sikte på å 
implementere bruken av nye funksjoner i samarbeid med fotballkretsen. 
 
Administrere brukere 
FIKS-ansvarlige har tilgangsansvar for klubbens brukere og tildele personer i klubben de nødvendige 
tilganger/rettigheter i FIKS til å utføre påkrevde oppgaver. 
 
Hvert lag i fra 13 år og oppgaver skal ha minimum en person – helst to- som klan legge inn og 
administrere kamprapporter der dette er påkrevd.   
 
Ansvarlige skal også sørge for å fjerne og slette rettigheter i FIKS på personer som slutter i sine roller. 
 
FIKS-ansvarlige skal videre følge opp med oppdatering av kurs og kompetanse på personer som 
gjennomfører dette, i samarbeid med fotballkretsen og NFF. 
 
Brukeropplæring 
FIKS-ansvarlige skal sørge for at personer med tilgang til FIKS innehar den riktige kompetansen til å 
utføre påkrevde oppgaver.  Hvert år før sesongoppstart skal spesielt G/J13 inviteres til opplæring i FIKS, 
med forventning om at de deltar. 
 
Andre av klubbens FIKS-brukere inviteres også, dersom de har behov for kompetansepåfyll eller ikke 
har hatt rollen tidligere. 
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GJENNOMFØRING AV HJEMMEKAMPER 
 
Kattem IL FK baserer seg på NFF sine retningslinjer og Fair play-kriterier. For å skape gode rammer 
rundt kamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal klubbens hjemmekamper 
gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier. Å spille kamper er et høydepunkt for både 
store og små. Vi ønsker at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte 
– både spillere, trenere, foreldre og dommere.  
 
Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan klubben skal skape gode rammer rundt alle barne- og 
ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, disse retningslinjene blir distribuert 
til lagledere, trenere, foresatte og klubbens spillere via lagleder/trener forum, foreldremøter, 
spillermøter, plakater og e-post. 
 
Kattem IL FK setter sin ære i at motstander lag og gjester opplever gjestfrihet når de kommer til oss på 
Åsheim kunstgress. Det er også svært verdifullt for klubbens omdømme at man blir kjent for å ha gode 
rammer rundt kampene. 
 
Kunnskap om kampvertrollen 
Kattem IL FK sitt styre og daglige ledelse er ansvarlig for at trenere og lagledere har mottatt 
informasjon om hvordan hjemmekamper skal gjennomføres, og hvem som har ansvaret for de ulike 
oppgavene. 
 
Klubben som kampvert i barne- og ungdomsfotballen 
Kattem IL FK har valgt å fordele ansvaret «kampvert-oppgavene» på klubbens trenere og lagledere og 
at lagene selv organiserer kampvertrollen i forbindelse med kamper – her kan foreldregruppa brukes: 
 

Før kampen: Under kampen: Etter kampen: 

Lagleder 
Sørge for at 
garderober, bane og 
mål er i orden 

Lagleder 
Støtte dommeren og 
påse at reaksjoner 
er rimelige grens. 

Dommer og 
trener 

Bistå i å organisere 
Fair play-hilsen. 

Lagleder, 
trener eller 
en forelder 

Ønsker 
bortelag 
velkommen 

Lagleder Ved behov prate 
med dommer i 
pausen. 

Trener Takke lag og 
dommer. 

 Krav om kunnskap, holdninger  formidlet på foreldremøter og om adferd ved behov for assistanse 
Lagleder på 
foreldremøte 

Tilskuere plasseres 
på motsatt side av 
lagene, og står godt 
utenfor sidelinjen. 

Lagleder 
 

Foreldrevettregler: Vi 
oppfordrer til gode og 
positive tilrop fra 
foreldre. Oppfordre til 
å snakke m dette, og 
ta opp avvik under 
kamp 

Lagledere/ 
trenere/ 
foreldre: 

Rydde rundt banen 
etter kampslutt. 

Trenerforum 
(trener)  

Avholde fair play- 
møtet årlig 

Trener Være tydelig overfor 
spillergruppa på 
verdien av Fair Play 

  

Trenere og 
lagleder 

Skal ha kunnskap om 
hvor klubbens 
hjertestarter er. 

 
 

  

Lagleder Skal ha telefon for å 
kunne ringe 113. 
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FORSIKRING OG SKADERAPPORTERING 
 
Forsikring 
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at 
spillerne er registrert som medlem av en fotball-gruppe/klubb tilknyttet Norges Fotballforbund. 
Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er 
medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har 
samme dekning under grunnforsikringen. 
 
Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong 
for å være dekket av forsikringsordningen. Mer informasjon om fotballforsikring kan du finne det her: 
http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring  
 
Det er mulig for hver enkelt spiller å bestille en utvidet fotballforsikring. Dette må hver enkelt spiller 
betale selv. Forsikringen kan bestilles her: https://partner.agsforsikring.no/nff-bestill/  
 
I starten på hver sesong skal det sendes ut en e-post til alle spillere/foresatte om vår 
forsikringsordning, samt tilbudet om utvidet forsikring. 
 
Registrering av skader 
Alle skader skal registreres på følgende måte (registrerer må ha BankID  e.l.): 
 

• Gå inn på www.fotball.no, helt nederst på siden er det en blå boks med overskriften 
«FORSIKRING», trykk på denne 

• På høyre side finnes en boks «Meld fotballskade», trykk på denne 
• Trykk på «Logg inn og meld fotballskade» 
• Nå må du logge inn med BankID 
• Følg stegene, legg inn telefonnummer til spiller/foresatte (hvis du ikke legger inn for deg selv) 
• Husk å sende inn 

 
Alle skader bør også meldes per telefon 02033 som er åpent fra kl. 09.00-21.00, mer informasjon om 
skadetelefon finnes i Sportsligplan og på www.fotball.no. 
  

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring
https://partner.agsforsikring.no/nff-bestill/
http://www.fotball.no/
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RUTINER FOR DRIFT AV LAG I KATTEM IL FK 
 
Alle voksenpersoner rundt lag, skal etter beste evne følge de normer og verdier som klubben har i sitt 
virke i klubben.  De 3 rollene som skal være på plass rundt laget er trenerteamet, minimum 2-3 stykker 
– helst n per 6 spiller i lagene fra 6-10 år, en tiltaksansvarlig som legger til rette for dugnader og 
lagsøkonomoi9, og en lagleder/oppmann som administrerer lagene. 
 
Tiltaksansvarlig – arbeider tett på lagleder/oppmann 

• Tiltaksansvarlig skal fordele og ta ansvar for de dugnadsaktiviteter som laget skal delta på, for 
eksempel papirsalg, halldugnader osv. 

• Bidra til sosiale tiltak for laget (samarbeide med foreldrene, deleger oppgaver) 
• Ha kontroll på lagets bankkonto. Sørge for et enkelt regnskap som viser inn og utbetalinger – 

og at regnskapet legges frem på foreldremøte minimum en gang pr år. 
• Være bindeledd mellom laget og klubben / styret i klubben. 
• Delta på klubbens årlige møter med tiltaksansvarlige/oppmenn fra alle lag. 

 
Lagleder/Oppmann 
Laglederen er bindeleddet mellom styret i fotballgruppen og laget og har en viktig funksjon i Kattem IL 
FK.  Det avholdes to lagleder-/trener møter i året der du treffer de andre laglederne. Husk at som 
lagleder representerer du Kattem IL FK. Det er viktig å snakke positivt om klubben og oppføre seg 
hyggelig mot spillere, dommere, foreldre og andre lags spillere og støtteapparat. Hvis det er noe du er 
misfornøyd med eller lurer på, ta kontakt med styret. 
 
Laglederens oppgaver 

• Ha oppdatert navneliste med adresse, fødselsdato og telefonnummer til spillerne og e-
postadresse til minimum en av foresatte. 

• Gi beskjed til medlemsansvarlig når spillere slutter/begynner på laget slik at de blir registrert 
• Gjennomføre ett sosialt arrangement i halvåret 
• Holde foreldremøter, to i året: vår og høst 
• Delta på lagledermøte 
• Melde på laget i serie i samarbeid med FIKS ansvarlig 
• Melde på laget til cuper  
• Holde orden på utstyret til laget (drakter, baller, vester osv.) 
• Organisere transport til kamper 
• Gjøre seg kjent med, informere om og følge foreldrevett-reglene 
• Ta imot dommere og motstanderlag, vise dem garderobe 

 
Ta kontakt med dommer før hjemmekamp, for å sørge for at dommeren husker å komme. 
 
Trenerteam – laget skal normal ha en hovedtrener 

• Har ansvaret for det sportslige tilbudet, - Treningsopplegg, Treninger 
• Laguttak og Kampledelse 
• Trener – og lagledermøter 
• Spillersamtaler/-møter 
• Følger opp hver enkelt spiller best mulig 
• Samarbeider med lagleder, og skape et godt miljø i gruppen/laget 
• Motivere til å ta trenerkurs 
• Hospitering og kontakt med trenerveileder 
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DRIFT AV KLUBBHUS – UTLEIE OG VEDLIKEHOLD 
 
Arbeidsbeskrivelse utleieansvarlig Kattem Fotball klubbhus 
 
Administrere mailadressen: utleie@kattem-fotball.no 
 
Svare på henvendelser ang leie av klubbhus. Send gjerne link til å finne informasjon selv: 
http://www.kattem-fotball.no/utleie-storstua 
Informere om at man kan booke selv direkte i kalenderen, men også tilby å legge inn reservasjon for 
dem. 
 
Overvåke alle bookinger som blir gjort i kalenderen.  
Det kommer automatisk mail til utleie-kontoen når noen som ikke er administrator legger inn booking. 
Foreldremøter/spillermøter i regi av Kattem fotball er gratis søndag - torsdag, og den som booker må 
sørge for at det kommer tydelig frem hva som skal foregå, og for hvilket lag. Utleieansvarlig foretar seg 
ingenting ved disse bookingene. Ved all annen booking så legges det inn pris i bookingen i henhold til 
prisoversikt. Merk betalingen som ubetalt slik at bookingen blir rød. 
 
NB! Om administratorer legger inn booking så kommer det ikke beskjed, og vedkommende må da gi 
beskjed til utleieansvarlig om dette blir gjort.  
 
Utarbeid leiekontrakt etter mal i google disk og send til leietaker  
Fyll inn leietakers navn, avtalt leieperiode og pris. Send e-post til leietaker med link til leiekontrakt. 
Informer om at betalingsinfo står i leiekontrakten, og at reservasjonen først er bekreftet når den er 
betalt. Informer videre om at de må skrive ut leiekontrakten, signere, skanne/ta mobilbilde og sende 
tilbake.  
 
Oppretthold dialog med leietaker rundt omvisning/nøkkeloverlevering  
Om man ikke har anledning til å møte leietaker selv så avtal med vaskerne eller vedlikeholds-ansvarlig i 
klubbhuset i forhold til dette.  
 
Sjekke innbetalinger 
Sjekk innbetalinger til bankkonto, og merk bookingen som betalt i kalenderen. Bookingen blir da grønn. 
 
Send signerte leiekontrakter til regnskapsfører hvert kvartal 
De signerte leiekontraktene er billag for innbetalingene. Samle de signerte leiekontraktene i mappe 
som deles med regnskapsfører. Som billag til den aktuelle mappen lages en liste over alle innbetalinger 
som er kommet inn i den aktuelle perioden. Her skriver man leietakers navn, leiedato, innbetalingsdato 
og hvorvidt signert leiekontrakt er mottatt.  
 
  

mailto:utleie@kattem-fotball.no
http://www.kattem-fotball.no/utleie-storstua
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Arbeidsbeskrivelse vedlikeholds-ansvarlig Kattem Fotball klubbhus 
 
Besørge renhold. Samhandle med de som til enhver tid er ansatt for å ivareta renhold, både ordinært 
og etter utleie. Ha oversikt over hva som mangler av utstyr, og sørge for bestilling via kontaktperson i 
styret, eventuelt besørge bestilling selv dersom det er mer hensiktsmessig. Kontaktperson i Styret vil ha 
oversikt over hvilke firma vi har rabatterte avtaler med. 
Organisere dugnad i forbindelse med rundvask. Rundvasken er årlig og gjennomføres i løpet av april 
måned. Dyprensing og boning av gulv gjennomføres to ganger i året, april og oktober. Det hentes inn 
pristilbud fra ulike aktører for det overnevnte. 
 
Inventar. Se over stoler og bord i forhold til slitasje og skader med jevne mellomrom. Disse er bestilt 
via BKT – brukte kontormøbler AS, Heimdal, og er lagervare. Gjennomgang av innholdet i skuffer og 
skap slik at kjøkkenet til enhver tid er oppdatert med riktig antall på servise, bestikk og lignende. 
Servise, glass og bestikk er bestilt på Culina, supplement av andre ting kan gjøres på IKEA eller andre 
egnede forhandlere. 
 
Økonomi. Vedlikeholds-ansvarlig vil ha tilgang til eget bankkort for å besørge nødvendige innkjøp. 
Større investeringer skal tas med Styret før effektuering. 
 
Annet. Påse at det gjennomføres jevnlig rens av steamer, oppvaskmaskin og kaffetrakter. 
 
Utleie generelt. Bistå utleieansvarlig ved omvisning og utlevering av nøkkel. 
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VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV BANENE 
 
Kattem IL FK har drifts og vedlikeholdsansvaret for en 11'er og en 9'er-bane.  Her er 
vedlikeholdsrutinen for banen beskrevet. 
 
Vintervedlikehold 
9'er bana er stengt vinterstid – fra snøen legger seg om høsten til den ryddes – normalt i mars/april når 
kampsesongen settes i gang. 
 
11'er bana brøytes for snø.  Snøbrøytingen skal gjøres skånsomt, og det krever opplæring for å unngå 
at banedekket skades. Per 2019 er varmeanlegget i bana ikke-fungerende, og klubben søker å finne 
lekkasjen som fører til dette.  Når varmeanlegget ikke brukes, gjøres vintervedlikehold for å holde bana 
isfri ved hjelp av salt.  Det skal loggføres hvor mye salt vi bruker når banen saltes i loggboka som ligger i 
traktor eller på kontoret. 
 
Dersom vær og snøforholdene vurderes som umulige, kan banen stenges på kort varsel. Dette 
informeres om på Face-book-sida til klubbens trenere. 
 
Sommervedlikehold 
Sommervedlikeholdet går på at banen børstes hver 14.dag. Det skal ligge ei loggbok i traktoren eller på 
kontoret der vi logger når vi slodder.  Der bår det også noteres hvor mye avfall/rask det er i slodden 
etter børsting. 
 
Vedlikeholdsavtale baneleverandør 
UNISPORT har installert banedekket, og vi har en avtale som gjør at det er leverandørs ansvar å fylle 
etter gummigranulat for å unngå slitasje.  Erfaringsmessig er det lurt at vi minner leverandøren på 
dette hver vår. 
 
Anlegg og vedlikeholds-gruppe 
Klubbens baneansvarlige sitter i styret, og er ansvarlig for å sette sammen et team på minimum 5 
personer rundt klubben som tar et spesielt ansvar for vedlikehold av banene. Dette teamet skal ha en 
operativ leder.  Klubben tilstreber å gjøre mest mulig på dugnad, men vil løpende vurdere om 
snøryddingskapasitet skal leies inn. 
 
Kontakt med Trondheim kommune 
Kattem IL FK har nær dialog med Trondheim kommune, for å få råd og hjelp i forhold til vedlikehold.  
Per 2019 er dette Driftsleder i Trondheim Bydrift, Vidar Finnland, Telefon: 91112176 
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INFORMASJONSFLYT OG KOMMUNIKASJON 
 
Informasjonsflyt på klubbnivå – relevante nettsider: 
Informasjon om klubben kan i størst mulig grad finnes på www.kattem-fotball.no 
En viktig kilde til informasjon om prinsipper rundt idretten i en breddeklubb, finnes på fotballforbundet 
og Trøndelag fotballkrets sine hjemmesider www.fotball.no/trondelag  
 
Møteplasser på klubbnivå 
Møter mellom mennesker er de viktigste i klubben.  Vi har derfor institusjonalisert en del møteplasser 
som skal brukes 
 

• Trenerforum – 2-4 ganger per år. 
• Tiltaks/oppmannsmøter 1-2 ganger per år. 
• Allmøter ved behov 
• Årsmøte 

 
På lagsnivå er informasjon svært viktig 
Foreldremøter avholdes minst 1 men normalt 2 ganger pr år, gjerne ved oppstart og ved avslutning av 
sesongen. En representant fra styret bør være til stede på foreldremøtene. 
 
Bruk av sosiale medier i klubbregi: 
Facebook er en effektiv informasjonskanal – det er en arena for informasjon om trening, kamper, 
dugnader til foreldre og/eller spillere.  I Kattem bruker vi IKKE Facebook sidene som diskusjonsforum i 
forhold til negativ kritikk av klubb, lag eller personer.  Kritikk er greit, men det gjøres i direkte møter og 
dialog mellom mennesker som har en eventuell uoverensstemmelse.   
 
Grunnen til at vi er restriktive på dette, er at det skriftlige så lett kan misforstås, og involvere 
mennesker som ikke vil eller bør være en del av noe som kan være konfliktfylt.  Det bidrar til å spre 
usikkerhet og uro. 
 
Spond er en plattform som er effektiv.  Opp til 12 år kan Spond brukes med foreldre som svarer på om 
spiller kan komme eller ikke på kamp/trening.  Spilleren selv skal ikke gjøre dette. 
 
Fra 13 til 17 år bør spillerne selv respondere på Spond, men det er en forutsetning at foreldre har 
tilgang på å se hva som ligger inne av treninger/kamper som det responderes på. 
 
 
  

http://www.kattem-fotball.no/
http://www.fotball.no/trondelag
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KVALITETSKLUBBANSVARLIG 
 
Kvalitetsklubbansvaret ligger kollektivt i det til enhver tid sittende styre i Kattem IL FK.  Det tilligger 
styret et særskilt ansvar for å forvalte statusen som Kvalitetsklubb gjennom handlinger, holdninger og 
prioriteringer. Styrets nestleder har rollen som Kvalitetsklubb-ansvarlig, og skal jevnlig informere / 
oppdatere styret på status i forhold til hvor vi som klubb står i forhold til utfordringer. 
 
Den viktigste delen av det personlige vervet er å være formidler av verdigrunnlaget som klubben er 
fundert på.  Klubbens trenere og oppmenn skal gjøre sitt beste for å oppfylle de rammene som 
klubbåndbok og sportsplan gir. 
 
Kvalitetsklubb er et sett av forventninger som også skal formidles til spillere og foresatte i klubben.  
Klubben skal til enhver tid ha et presentasjonsmateriale som på en pedagogisk måte forklarer 
viktigheten av det å være en kvalitetsklubb, og at det forplikter alle klubbens medlemmer. 
 
Styrets leder og kvalitetsklubbansvarlig skal holde en presentasjon på lagledermøte, trenerforum og 
foreldremøtene til de ulike lagene i klubben, minimum en gang per år for nye årskull og utvalgte 
årganger. 
 
Klubbhåndbok, Sportsligplan og Lover/vedtekter skal ligge som egne punkter under menyen på vår 
hjemmeside. 
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ØKONOMI – PLAN FOR ØKONOMISTYRING 
 
Økonomiske prinsipp 
Kattem IL FK (klubben) skal til enhver tid følge gjeldende bestemmelser i norsk lovgivning, Norsk 
Standard Kontoplan og Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet 
Norges Idrettsforbund. Dette skal sikres gjennom gode rutiner og intern kontroll. Drift og investeringer 
skal være selvfinansiert gjennom medlemsavgift, offentlig støtte, sponsorinntekter, kiosksalg, 
grasrotandel og dugnadsvirksomhet. 
 
Budsjett 
Klubben skal hvert år lage et budsjett for kommende år. Det skal budsjetteres på kontonivå slik at 
budsjettet kan sammenstilles mot regnskapet og gi enkel oppfølging. Budsjettet skal baseres på 
forsiktighetsprinsippet og kun sikre inntekter budsjetteres. Ved økt aktivitet og derav økte kostnader, 
må inntekter som for eksempel medlemsavgift reguleres slik at budsjettet balanserer. Budsjettet 
vedtas på klubbens årsmøte i januar. 
 
Regnskap 
Kattem IL FK er regnskaps- og revisjonspliktig, og benytter seg av eksternt regnskapsfirma. Regnskapet 
følger regnskapsprinsippet der inntekter og kostnader bokføres i den perioden de har oppstått. 
Regnskapsåret følger kalenderåret.  Alle regnskapsbilag nummereres og arkiveres i egne permer. Alle 
bilag oppbevares i henhold til lov om oppbevaring § 2-18.  Regnskapsrapporter utarbeides hver 2. 
måned. Balansen avstemmes før regnskapet revideres av 2 revisorer valgt av årsmøtet. Årsmøtet 
godkjenner klubbens regnskap. 
 
Økonomistyring 
Det er styrets ansvar å sørge for god økonomistyring. Dette ivaretas gjennom god internkontroll og 
gode rutiner.  Hver 2. måned utarbeides det regnskapsrapport med budsjett til styret, dette innebærer 
også at balansen avstemmes. Klubbens styret skal minimum ha ett medlem med økonomibakgrunn. 
Regnskaps- og økonomistyringsrutiner gjennomgås årlig i styremøte. 
 
Kontanthåndtering 
Klubben ønsker å minimere bruk av kontanter for å hindre svinn, og for å sikre korrekt behandling av 
inntekter og utgifter og sikre korrekt regnskapsmessig rapportering. Dette gjennomføres ved å utbetale 
godtgjørelse og utlegg via klubbens nettbank til mottakers konto. I tillegg skal klubben ha en 
betalingsterminal tilgjengelig for kiosk- og dugnadssalg. 
 
Det vil være et behov for å håndtere kontanter i forbindelse med kiosksalg. Kioskens kontantkasse 
telles opp hver kveld kiosken er åpen. Det skal ligge kr 500 i kontanter i kassen til enhver tid. Alle 
kontanter skal telles opp av minst 2 personer (ett styremedlem + kioskansvarlig) ved innskudd i bank. 
Bilaget signeres av begge. Det skal ikke utbetales utlegg eller vederlag fra kontantkassen. 
  
Bankkonto og inn- og utbetaling 
Klubbens bankkonto skal disponeres av 2 personer i fellesskap i henhold til NIFs lov § 2-11(7). 
Styreleder og ett styremedlem skal ha disposisjonsrett. Alle utbetalinger skal godkjennes av 2 personer 
i nettbank. Det er tegnet underslagsforsikring for de som disponerer bankkonto. Klubben har egen 
fullmaktsmatrise som regulerer beløpsgrenser og attestering. 
 
Alle utbetalinger av utlegg og vederlag skal være underskrevet av mottaker. Alle andre utbetalinger 
skal være som en følge av mottatt faktura for kjøp av varer og tjenester, offentlige avgifter og skatter 
og lønn til ansatte i henhold til ansattavtale. 
 
Alle innbetalinger til klubben skjer til en av klubbens bankkontoer. Kontantbetaling, bortsett fra ved 
kiosksalg, skal unngås. Bankkonto avstemmes mot regnskap hver 2. måned.  Styret skal til enhver tid 
søke å ha en samlet kontobeholdning på minimum 150.000 kroner på klubbens hoved-konto for å 
kunne takle uforutsette kostnader. 
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Fakturahåndtering 
Alle inngående fakturaer skal kontrolleres mot mottatte varer og tjenester. Faktura konteres i 
henhold til Norsk Standard Kontoplan. Det skal spesifiseres tilstrekkelig slik at nødvendig informasjon 
kan bli hentet ut av regnskapssystemet. Attestering skjer etter gjeldende fullmaktmatrise. 
 
Investeringer 
Alle investeringer skal godkjennes av styret. Investeringer over kr 500 000 må godkjennes av årsmøtet. 
 
Sponsoravtale 
Ved inngåelse av sponsoravtaler skal egne avtaleskjema benyttes. Avtalens lengde kan være maksimum 
5 år. Hovedsponsoravtale skal godkjennes av styret. Beløpsgrenser er regulert i fullmaktmatrisen. 
 
Bilgodtgjørelse/reiseregning/dommergodtgjørelse 
Alle som skal ha utbetalt bilgodtgjørelse, reiseutlegg og dommergodtgjørelse må levere dette på egne 
skjema med tilstrekkelig spesifisering som tilfredsstiller regnskapslovens krav til dokumentasjon. Alle 
skjema skal dateres og underskrives av mottaker. Mottaker fører også på bankkontonummer som 
utlegget skal overføres til. Klubbens regnskapsfører registrerer alle dommerutbetalinger og påser at 
eventuell innberetning blir foretatt. 
 
Lagskasse 
Alle lag har sin egen bankkonto som står i klubbens navn. Alle lagets inntekter og utgifter skal gå via 
denne kontoen. Økonomiansvarlig på hvert lag skal levere avstemming/regnskap til klubben hver 2. 
måned. Alle bevegelser på lagskonto skal være dokumenter med bilag (faktura, kvitteringer, etc). Dette 
gjør det mulig å følge opp regnskapet for klubbens styre.  
 
Det er et mål for klubben at inntekter og kostander fra lagene inngår i klubbens regnskap, dette for å 
sikre økt grunnlag for mva-kompensasjon. 
 
Fullmaktmatrise 

Stilling Driftskost Investering 
Reklame- og 

sponsoravtale 
- maks 5 år 

Salg 

Daglig leder /Styrets leder * 50 000 25 000 150 000 25 000 
Huskomite** 5 000 0 10 000 5 000 

Kioskansvarlig 25 000 0 0 5 000 

Styremedlem * 25 000 0 25 000 25 000 

Styret (vedtak styremøte)*** 500 000 500 000 500 000 500 000 

Årsmøte Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset 

 
*Slike beslutninger skal normalt ikke fattes så lenge styret kan informeres først – så vedtak initiert av 
enkeltmedlemmer/styreleder skal praktiseres unntaksvis.  Da med godkjennelse per e-post eller annet 
skriftlig fra minst et annet styremedlem.   
** Hus-komitèen skal forespørre styret dersom aggregerte utgifter overstiger 30.000 kroner. 
***Eventuelle nye lån skal vedtas av årsmøte 
 
Fakturahåndtering 

1) Fakturaer mottas enten pr post eller pr e-post (post@kattem-fotball.no) 
2) Administrasjonsansvarlig sender fakturaer videre til regnskapsfører pr e-post (papirfakturaer 

skannes) 
3) Administrasjonsansvarlig legger fakturaer i posthylle til økonomiansvarlig for betaling av 

faktura (papirkopi) – Rutine bør kunne forenkles – f.eks. ved felles mappe sammen med 
regnskapsfører 

4) Økonomiansvarlig eller en annen styret har bemyndiget henter fakturaer minimum ukentlig og 
legger inn faktura til betaling på forfallsdato 

mailto:post@kattem-fotball.no
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5) Leder eller en annen styret bemyndiger godkjenner fakturaer til betaling (ny rutine mars 2019) 
6) Økonomiansvarlig er sammen med administrasjonsansvarlig ansvarlig for at regnskapsfører 

mottar dokumentasjon på alle transaksjoner på bankkontoen (hovedkonto) 

Rutinebeskrivelse andre bankkonti 
- Husleiekonto 

o Hus-komitéen er ansvarlig for at alle innbetalinger er dokumentert med leiekontrakt 
o Bruk av bankkort skal dokumenters med kvitteringer, sendes økonomiansvarlig -

minimum hvert halvår 
- Kioskkonto 

o Kioskansvarlig er ansvarlig for å avstemme kontantsalg fortløpende, grunnlag sendes 
økonomiansvarlig minimum hvert halvår 

o Salg ved bruk av VIPPS og kortterminal innbetales på egne kontoer og avstemmes av 
økonomiansvarlig gjennom rapporter fra iZettle 

o Bruk av bankkort skal dokumenteres med kvitteringer, sendes økonomiansvarlig 
minimum hvert halvår  
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Vedlegg A: Medlemsregistrering og fakturering av treningsavgifter 
 
 
Løpende arbeidsoppgaver medlemslister 

- Holde medlemsregister løpende oppdatert 
o Legge inn nye medlemmer basert på informasjon pr e-post 

 Nødvendig informasjon 
• Fullt navn 
• Fødselsdato 
• Adresse 
• E-postadresse 
• Telefonnummer 

 Husk å legge de inn i riktig «Utvalg» (lag)  
o Melde ut de som slutter 

Periodevise oppgaver 
- Fakturering av treningsavgifter og oppfølging av ubetalte avgifter 

o Faktureres to ganger i året 
 Vårtermin faktureres i januar (de eldste) og mars (de yngste) 
 Høsttermin faktureres i august) 

o Dessverre mange som ikke betaler innen forfall – må purres 1-2 ganger. Ved 2. purring 
varsles kamp- og treningsnekt (kun kampnekt for de yngste) 

o De siste utestående må purres gjennom oppmann på hvert enkelt lag. Send fakturakopi 
til oppmann (på e-post) som overleverer denne på papir til foresatte/spiller 

o Spillere kan settes inaktive i FIKS og eller oppmann/trener kan varsles om kamp og 
treningsnekt. 
 Purringer skjer i perioden februar-juni (vår) og september-oktober (høst) 

Administrasjon av medlemmer 
Klubbadmin har samme innlogging som minidrett.no – se bilde under. Der er det tilgang både til 
klubbadmin og sportsadmin. Når jeg er innlegget i minidrett finnes lenker til dette nederst på siden: 
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Prosessbeskrivelse – Nye medlemmer 
1) Trykk «Nytt medlem» 

 
2) Legg inn obligatoriske felter og trykk «Fortsett» 

NB! Viktig å være nøyaktig og først søke etter om personene har en profil i minidrett for å 
unngå doble profiler. TIPS: Legg inn kun obligatorisk informasjon (felter merket med rødt) først 
for å søke etter eksisterende profiler 

 

 
3) Dersom det ikke finnes tidligere profiler må resterende informasjon fylles ut (Adresse og 

telefonnummer) 
4) Nedenfor er et eksempel på resultat når nødvendig informasjon er lagt inn og du trykker 

«Fortsett». Her er det to ulike profiler fra før og vi ser at en av disse er verifisert. Velger denne. 

 
 

5) Når personinfo er fylt ut må det også legges inn hvilke «Utvalg» personen tilhører  
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Huk av for riktig utvalg: 

 
 

- Til slutt trykker du «Lagre» 

 
Prosessbeskrivelse - Medlemmer registrert gjennom FIKS 

- Påse at medlemmer registrert gjennom FIKS har fullstendig informasjon og legge disse inn på 
riktig «Utvalg». Nye medlemmer registrert automatisk finner du under «Meldinger» og «Nye 
medlemmer». Velg aktuell person og åpne profilen. Påse at informasjon er fullstendig og legg 
til riktig «Utvalg» 
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Prosessbeskrivelse - Sletting av medlemmer som slutter 

1) Søk opp riktig person kryss av og velg «Flere valg» og «Meld ut». Velg «Krediter utestående..» 
eller ikke «Krediter automatisk» basert på hva som er riktig (har vi fortsatt et økonomisk krav 
på den aktuelle personen?) 
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Prosessbeskrivelse – Fakturering 

1) Påse at alle lagslister er oppdaterte og fullstendige 
a. Bør ha dialog med oppmenn i forkant av faktureringstidspunkt, mange som ikke er 

flinke til å løpende oppdatere. 
b. TIPS! Send lagsliste fra klubbadmin og be de oppdatere. 

2) Oppdater med nye treningsavgifter, en for hvert årskull/lag 

 

 

 
3) Gå til «Grupper», velg en og en gruppe, merk alle som skal faktureres og trykk «Send faktura». 

Velg deretter riktig Fakturaavgift (merket med rød sirkel nedenfor), kryss av for «SMS» og 
«Betalingskrav» og «Send faktura» 
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Prosessbeskrivelse – Purringer 
NB! Før prosessen starter må du under menypunktet «Innstillinger oppdatere SMS-tekst før vi purrer. 
Her kan også standard tekst i e-post ved purring oppdateres. SMS-tekst må endres tilbake til 
standardtekst ved utsendelse av faktura etter at purringer foretatt. Tekst som står i dette feltet 
benyttes automatisk ved både fakturering og purring.  
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Under menypunktet «Faktura» kan du sortere fakturaer basert på status, ved purring merkes av for 
«Forfalt» (evt «Purret» dersom det er andre purring). 

 
 
Anbefaler å gruppere på «Kontingent/avgift» (felt til venstre). Åpne den aktuelle gruppen (nedenfor er 
G06 åpnet) Merk de som skal purres (ente hele gruppa eller de aktuelle). Trykk på «Send purring» 
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Påse at purretekst er oppdatert og at riktig avhuking er valgt, se bilde nedenfor. Send purring 
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