
 

GAUSDAL HÅNDBALLKLUBB 
ARBEIDSOPPGAVER FOR:  

KLUBBLEDER 

 

Lederen har den daglige ledelse av klubben. 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF). 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  All idrettslig aktivitet skal bygge på 

grunnverdiene; IDRETTSGLEDE – FELLESSKAP – HELSE – ÆRLIGHET. 

Et godt hjelpemiddel å forholde seg til er; håndballkalenderen (REGION)  -  håndballkalenderen (GHK ikke ajour) 

(Dette er samme kalender, men GHK er tilpasset lokale forhold) 

o Dersom ikke annet er bestemt, skal klubbleder være mottaker av klubbens post. 

o Klubbleder skal lede styrets forhandlinger og klubbens møter, hvis ikke annet er fastsatt. 

o Dersom ikke annet er bestemt, har klubblederen generell fullmakt til å signere på vegne av styret. 

o Klubbleder og/eller sponsoransvarlig er ansvarlig redaktør for klubbens hjemmeside. 

o Klubbleder er ansvarlig for at avtaler blir fulgt, for eksempel sponsoravtaler – holde klubbens brevark à jour. 

o Klubbleder skal sammen med sekretær, straks etter årsmøte fylle ut adresselisten og gjøre den tilgjengelig på 

klubbens hjemmeside. 

o Klubbleder er ansvarlig for å registrere inn personer og ansvarsområde på Region Innlandet sin hjemmeside – 

klubbsiden. 

o Klubbleder skal følge opp at hver enkelt tillitsvalgt fører seg inn på Region Innlandet sin hjemmeside – personlig 

side. 

o Klubbleder skal tidlig på høsten, sammen med utvalgslederne, gjennomføre et OPPSTARTMØTE. 

o Klubbleder skal ta initiativ til et evalueringsmøte ved sesongslutt. 

o Klubbleder har ansvar for å håndtere politiattester i klubben 

o Klubbleder er ansvarlig for å søke om økonomisk støtte og andre relevante søknader som ikke naturlig inngår i 

det enkelte utvalg.  I alle tilfelle, så skal klubblederen forsikre seg om at søknader blir sendt. 

o Klubbleder er ansvarlig for å holde medlemsoversikten à jour, med tanke på antall spilte kamper. Se 

årsmøtevedtak. 

o Klubbleder er ansvarlig for arbeidet med å redigere klubbhåndboka. 

o Klubblederen har en økonomisk godtgjørelse på kr 60000,-/sesong 

o I desember skal valgkomiteen innkalles til et styremøte. 

o Umiddelbart etter årsmøte skal endringene av styresammensetning, kontaktperson og eventuelt andre endringer 

meldes Brønnøysundregistrene. 

 

Utdrag fra klubbens lov 

§ 14 Idrettslagets styre 

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Styret skal:  

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

2. Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for 

idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.   

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 

4. Representere idrettslaget utad.  

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.  Vedtak fattes med flertall av de avgitte 

stemmene.  Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
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