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1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og 

forretningsorden. 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkallingen, saksliste og forretningsordning. 

 

3. Valg av dirigent(er), referent(er) samt to (2) 

medlemmer til å underskrive protokollen. 
 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmøtet velger følgende til dirigent(er), referent(er) til å underskrive protokollen: 

• Dirigent(er): 

• Referent(er): 

• Underskrive protokoll: 

• Underskrive protokoll: 

4. Årsmeldinger: 
4.1. Styrets årsmelding: 
Styrets årsberetning for 2016 

Styret har i styreperioden 2016 hatt følgende medlemmer: 

 

Leder:  Søren Kragholm 

Nestleder: Bror Skrede 

Kasserer: Elisabeth Birkeland 

Styremedlem: Linda Hansen 

Styremedlem: Vidar Gundersen 

Ungdomsrep.: Ane Sine Ruud Søbstad (trakk seg fra Styret i høsten 2016) 

Varamedlem: Berit Ege 

Gruppeledere (deltaker på halvdelen av styremøtene) 

Innebandy: Hege Ruud (trakk seg fra vervet med virkning fra oktober 2016) 

Håndball: Birgit Kvarnes-Olsen 

Fotball: Aleksander Østerhus 

Barneidrett: Kristine Seilfaldet (fra høsten 2016) 
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Der er i perioden avholdt 12 styremøtet.  

Just IL har fortsatt sin positive utvikling med god rekruttering og økning i aktivitetstilbudet. 

Just IL har per 31.12.2016 i alt 574 medlemmer fordelt over følgende: 

Barneidrett/idrettsskole: 141 

Håndball: 134 

Fotball: 213 

Innebandy: 86 

Just IL er drevet av dugnadsånd og frivillig innsats hvilket er helt avgjørende for å utvikle 

tilbudene videre. Styret i Just ønsker å takke alle som deltar med frivillig arbeid.  

2016 har vært preget av stor aktivitet, mye seriespill og turneringer. Oppsummert hadde Just 

IL 30 lag fordelt over de fotball, håndball, innebandy og volleyball. Dette er i alle fall rekord i 

dette tiåret. Mye tyder på at det blir 2-4 nye lag i 2017. Sportslig er der fremgang på alle plan, 

stor treningsiver og omfattende kampprogram for alle lag. I tillegg er det turneringer stort sett 

hele året så der er ikke mange uker i året uten aktivitet i Just IL. To lag greide å bli seriemestre 

(Fotball Senior og Gutter 13). Håndball Herre (4. div) rykkede opp i 3. divisjon og Innebandy 

senior var tett på å komme i sesongfinalen, etter å ha blitt nr. 2 i grunnspillet men var uheldig 

i semifinalen. Vi gratulerer til alle og takker for innsatsen for klubben.  

Fotballgruppa markerte seg bra i 2016. I tillegg til to seriemestere, klarte også gruppa å 

kvalifisere Just IL som Kvalitetsklubb på nivå 1. I tillegg ble også Aleksander Østerhus kåret til 

Årets unge leder i fotball-Norge. Bra innsats av fotballgruppa! 

Organisatorisk var klubben etter årsmøtet utfordret på kassererrollen og Elisabeth Birkeland 

lot seg overtale i dagene etterpå. Vi har i løpet av høsten jobbet på å finne bedre løsninger for 

økonomihåndteringen og vi mener nå ha en bedre løsning på plass. I fremtiden vil deler av 

økonomijobben være satt ut og en representant fra Styret vil ha ansvar for 

økonomioppfølgning. Styret har i årets løp mistet sin ungdomsrepresentant Ane Sine Ruud 

som valgte å trekke seg fra vervet, Styret takker for innsatsen som Ane Sine har lagt i Just IL. 

På innebandy har vi også takket farvel til Hege Ruud som etter flere års ledelse av gruppen 

også valgte å gi seg. Hun er nå en del av Styret i Sørvest Innebandykrets.  

Klubben har i 2016 hatt fokus på kompetanseheving og alle trenere er tilbudt trenerkurs og der 

har vært god deltakelse. Der er også avholdt klubbdommerkurs for ungdom. Styret har også 

hatt klubbkurs med NIF-representant.  

I løpet av 2016, har Just IL investert og opprustet anleggene vi bruker, både i Havlimyrhallen 

og på Justvikbanen har vi gjort utbedringer. 

Just har fortsatt vokseverk og er nå over 500 medlemmer hvilket gjør oss til en mellomstor 

klubb. Økonomisk har vi på fire år fordoblet omsettingen og tredoblet antall medlemmer.  

 

20.3.2017 

Styret 

 



 

 
 

 

5 

4.2. Håndballgruppas årsmelding: 

Leder av håndballgruppen Birgit Kvarsnes-Olsen.  
 
Trenere: 
J/G 6 – Birgit og Sondre Kvarsnes-Olsen, hjelpetrenere Børge Hoem og Christine Ruud  
J 7 – Steffen og Mia Holskog-Larsen, Ingvild Thu Kro  
G7 – Rune Koestøl  
J8 - Birgit og Sondre Kvarsnes-Olsen  
G8 – Nina Nordahl, Elisabeth Ryen, Lene Holt  
J9 - Birgit og Sondre Kvarsnes-Olsen  
G9 – Peder Antonsen  
J10 – Nina Nordahl og Børge Nordahl  
Herrelag – Børge Hoem  
Damelag – Iselin Berglyd Nilsen Holme  
Mange av trenerne har begynt på trenerkurs.  
Det er i dag (mars 2017) ca. 140 spillere i Just håndball, og vi har doblet antall spillere på 1 
år.  
 
Treningsfasiliteter har vært gode denne sesongen da alle lag trener i Havlimyra hallen. 
Havlimyrahallen har dermed blitt en møteplass og en ser at det sosiale styrkes i gruppen. 
  
Vi har vært arrangører for mini-ringer og holdt kiosk. Dette har vært styrt av 
Foreldrekontaktene på laget og en må berømme innsatsen de har gjort. Det har vært god 
omsetning i kiosk, god planlegging og delegering av oppgaver. Foreldrekontaktene har også 
hatt møter gjennom året slik at vi lærer av hverandre. Vi opplever at foreldre stiller opp på 
dugnad i svært stor grad, noe som letter treners ansvar.  
 
Alle spillere i Just håndball bruker SPOND. Det har vært Elisabeth Heggland som har hatt 
ansvar for å registrere dem inn. Dette har gjort at vi har fått alle med, og foreldre får 
informasjon i god tid.  
 
Rekrutteringen til håndball er god og vi merker at vi også rekrutterer en del fra 
Justneshalvøya.  
 
I forhold til andre klubber i byen har vi god gutterekruttering. 
  
Opplever at miljøet i håndballen er godt både for barn og voksne.  
 
Birgit Kvarsnes-Olsen   
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4.3. Årsberetning innebandygruppa: 

 
Innebandy 2016-17 

Mini 
Det har vært en flott gjeng i sesongen 2016-2017 på just mini, som består av 3. og 4.klassinger 
fra Fagerholt skole og Justvik skole. 
 
Vi har vært mellom 12-20 på hver eneste trening, så veldig godt oppmøte! 
Noen foreldre har vært flinke til å hjelpe til å sette opp vant. 
 
Vi har vært med på alle turneringer som har vært ca. 1 i mnd. vært i Marnardal, 2 ganger i 
Arendal, så i Mandal til slutt nå den 2. april. Holdt også turnering på hjemmebane i 
Havlimyrhallen den 10. desember 2016 og det var med mange lag på i minirunden og 
venneligaen, noe som førte til ett fint overskudd.  
 
Vi på Just mini har stilt minst 2 lag til hver turnering, så har vært ett veldig godt oppmøte på 
alle turneringer. Har kommet til en del nye spillere i sesongen og veldig få som har sluttet. 
Stian Sønsterudbråten og Alexander Nesje som har holdt alle treningene. Stian har organisert 
alle turneringer og Alexander har fungert som foreldrekontakt. Ett samarbeid som har fungert 
flott. Men til neste sesong ønsker en at en forelder tar over som foreldrekontakt. 
Er også et ønske å få flere trenere til neste sesong. Og at vi får noen til å være leder for just 
innebandy til neste sesong.  
 
Alle har hatt en god utvikling og synes det er gøy og holde på med innebandy. Gruppen har 
gjort det veldig bra på alle turneringer og med veldig god innsats!  
  
U11-14 
Gruppen som forrige sesong var lille-gruppen, har denne sesongen spilt seriespill i U11-14 
Agder. 
 
Valget ble gjort for å utfordre spillerne, da mange av dem har spilt lenge og innehar et høyt 
nivå. 
 
Overgangen til stor bane ble som forventet høy, men guttene har taklet dette forbilledlig. 
Laget har trent 2 ganger pr. uke denne sesongen, og vi har i gjennomsnitt vært 20 gutter på 
hver trening. I serierundene har det vært mellom 15 og 20 gutter med. Så det er veldig mange 
interesserte gutter i denne årsklassen. 
 
Vi har deltatt på 8 serierunder i løpet av sesongen, samt et par minirunder. Så det har vært et 
høyt aktivitetsnivå. Det har blitt mange mål imot og de har fått kjempet mot mange eldre gutter, 
men etter jul har fremgangen vært stor og det har også blitt flere seire.  
 
Det som har vært spesielt positivt denne sesongen, i tillegg til den sportslige fremgangen, har 
vært lagånden og det fellesskapet som er skapt mellom guttene. Her er det gutter både fra 
Justvik og Fagerholt – og de har gått veldig godt sammen. De har sammen satt mål for hver 
kamp som er spilt, og de har heiet hverandre frem. I alle kampene har vi oppnådd målene som 
ble satt, selv om det har blitt tap. 
 
Vi har arrangert to serierunder i Havlimyrahallen, og arrangementene har gått veldig fint. 
Fotballgruppa v/ Gutter 11 har betjent kiosken under disse arrangementene, så her har 
gruppene innad i Just hjulpet hverandre. 
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Neste sesong fortsetter gruppen med seriespill i U11-14. 
 
Utfordringen denne sesongen har vært at innebandyen har vært uten leder. Det er ingen som 
har ønsket å ta dette ekstra ansvaret. Foreldrekontakten for U11-14 har hatt ansvaret for 
kommunikasjonen med Just, men vi ser at enkelte ting har glippet, da mailer har blitt sendt feil, 
bl.a. fra Kretsen. Innebandygruppen bør samles før oppstart neste sesong for å avklare linjer 
og ansvarsområder. 
 
Med sportslig hilsen 
Stian Sønsterudbråten & Alexander Nesje 
Trenere Just Mini Innebandy 
 
Stefan Lundgren & Gunnar Mollestad 
Trenere Just U11-14 
 

4.4. Årsmelding barneidretten: 
Just IL sin barneidrettsgruppe er todelt, barneidrett og –trim for barn tre til seks år og 

idrettsskole for barn seks – tolv år. 

4.4.1. Barnetrim og barneidrett: 
Barnetrimmen har vært et tilbud for barn tre til seks år i følge med foresatte. Treningen har 

funnet sted i dansesalen i Havlimyrahallen mandager 17:15 – 18:00 og har bestått av 

hinderløyper, litt ballspill og andre gøyale aktiviteter. Instruktør har vært Berit Ege. Det er over 

40 barn som, sammen med foresatte, har benyttet seg av tilbudet i sesongen 2016/2017. 

Barneidretten er et tilbud for fire- og femåringer, og har funnet sted i gymsalen på dansesalen 

i Havlimyrhallen torsdager mellom 17:00 og 17:45 (fireåringer) og 17:45 – 18:30 (femåringer). 

I barneidretten har det vært fokusert på ulike øvelser og leker med fokus på å utvikle 

koordinative- og motoriske egenskaper hos barna. Instruktører har vært Fredrik Moe og 

Aleksander Nielsen, og det har vært rett i underkant av 20 barn på hvert av partiene. 

4.4.2. Idrettsskolen: 
Ansvarlig trener: Kristine Seilfaldet 

Trenere: Eva Åsheim  

Idrettsskolen skal stimulere den fysiske, psykiske og sosiale utviklingen til barna. Det gjøres i 

hovedsak via lek. Det skal øves på sosial omgang og samarbeid i tillegg til å forberede barna 

på organisert aktivitet. Gjennom praktiske øvelser får barna innblikk i hvordan flere ulike 

idretter utøves. Idrettsskolen skal gi en så allsidig idrettsopplæring som mulig.  

Treningene starter og avsluttes med samling i sirkel. Vi starter sirkelen med at barna får 

uttrykke hvilken dagsform de er i, og vi gir de en kort påminnelse om hva vi skal gjennom i 

løpet av timen. Når vi samles igjen etterpå får de som ønsker dele sine erfaringer og 

synspunkter om treningstimen, og gjerne komme med tips til hva som kunne vært gjort 

annerledes eller forslag til hva de ønsker å gjøre en annen gang. Før barna avslutningsvis 

får informasjon om hva som skal skje når de møtes igjen neste gang. Før vi går gir alle en 

high five i gruppe. Treneren starter og alle barna sender high fiven videre som en «bølge» 

før den kommer til treneren igjen.  

Det har vært ca. 20 barn per trening.   
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4.5. Årsberetning fra fotballgruppa: 
 

Leder: Aleksander Østerhus 

 

Fotballgruppa i Just IL opplevde også i 2016 solid vekst. Fra sesongen 2015 doblet vi nesten 

antall lag i seriespill, og stilte med følgende tretten lag sesongen 2016: 

• G7 1 og 2 

• G8 1 og 2 

• G9 

• G10 

• G12 

• G13 

• G19 

• Senior dame 

• Senior herrer 1 og 2 

• Oldboys 

Gledelig nok, fikk vi i 2016 to seriemestere. G13 vant 3. divisjon avdeling 4: HØST, mens 

Herrer senior 1, vant 6. divisjon avdeling 1, men ble dessverre slått ut i kvalifiseringsspillet for 

opprykk til 5. divisjon. 

Lag fra Just IL spilte ca. 180 obligatoriske fotballkamper i løpet av sesongen, i tillegg har Just-

lag deltatt på en rekke cuper og turneringer, så det er god aktivitet i gruppa. 

Fotballgruppa i Just IL markerte seg også på nasjonalt nivå, i og med at fotballgruppas leder 

Aleksander Østerhus, ble kåret til «Årets unge leder» under cupfinaleseminaret. Hver 

fotballkrets kunne nominere personer, og Just ILs egen Aleksander ble altså kåret som vinner. 

Et annet høydepunkt i 2016, var at fotballgruppa i Just IL kvalifiserte seg som Kvalitetsklubb 

nivå 1, som femte klubb i NFF Agder. Vi har nå vist og dokumentert at vi tilfredsstiller 

fotballforbundets krav innenfor fire områder, «Aktivitet», «Organisasjon», «Kompetanse» og 

«Samfunns- og verdiarbeid». Men vi har ikke mulighet til å hvile på laurbærene, vi må vise at 

vi fremdeles oppfyller kravene, så jobben er på ingen måte over. 

Som et ledd i kvalifisering som Kvalitetsklubb har vi fokus på kompetanse og utdanning. Vi har 

lagt opp til en fireårssyklus for å få avholdt fullt grasrottrenerkurs i Just IL. I 2016 arrangerte vi 

del 1. I løpet av 2016 har vi fått utdannet mange trenere i Just IL: 

Kurs: Kvinner 
2016: 

Menn  
2016: 

Totalt 
2016: 

Kvinner 
totalt: 

Menn 
totalt: 

Total 
kompetanse 
i Just IL per 
31.12.2016: 

Barnefotballkvelden 1 7 8 4 15 19 

Grasrottrener del 1 4 13 17 4 19 23 

Grasrottrener del 2 2 2 4 2 4 6 

Grasrottrener del 3 0 2 2 0 2 4 

Grasrottrener del 4 0 2 
(januar 
2017) 

2 0 2 4 
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Fotballgruppa utdanner også sine ledere, og i 2016 har vi hatt deltakere på følgende lederkurs: 

Kurs: Kvinner 
2016: 

Menn  
2016: 

Totalt 
2016: 

Kvinner 
totalt: 

Menn 
totalt: 

Total 
kompetanse 
i Just IL per 
31.12.2016: 

Fotballeder del 1 1 1 2 1 3 4 

Fotballeder del 2 0 2 2 0 2 2 

Fotballeder del 3 0 0 0 0 1  
(mars 
2017) 

1  
(mars 2017) 

Fotballeder del 4 0 0 0 0 0 0 

 

Vi har et godt nivå på trenere og ledere i fotballgruppa i Just IL, men vi ønsker å styrke 

kompetansen enda mer, og har satt opp barne- og ungdomsfotballkvelder og grasrottrener del 

2-kurs på Justvik mars 2017. 

Vi har også begynt å utdanne dommere i Just IL. Høsten 2016 utdannet en kvinne og fem 

menn seg til klubbdommere. Det arrangeres klubbdommerkurs 1.4.2017, og vi håper også på 

deltakere fra Just IL på rekrutteringsdommerkurset som blir satt opp av fotballkretsen i april 

2017. 

Sesongen 2016 har vi fortsatt oppgraderingen av «Justvik stadion», og har blant annet fått 

kiosken på plass og startet prøvedrift av denne. Sesongen 2017 håper og ønsker vi på 

permanent kioskdrift på Justvikbanen. 

Fredag 28.10.2016 arrangerte fotballgruppa årsfest for sine medlemmer. Kretsen var på besøk 

og delte ut synlige bevis på at vi hadde klart å kvalifisere oss som Kvalitetsklubb nivå 1. Vi 

hadde også besøk av Start-spillerne Håkon Opdahl og Espen Hoff, som delte ut sesongens 

honnør til sesongens Fair Play-ambassadører. Disse er Casper Kragholm, barnefotball, Jesper 

Granum, ungdomsfotball, og Erlend Larsen Valen, seniorfotball. I tillegg ble det gjort ære på 

våre seriemestere og alle våre øvrige lag og spillere. 

Vi kan se tilbake på 2016 som et svært vellykket år for fotballgruppa i Just IL. Uten alle 

spillerne, trenerne, lagledere, ledere og andre frivillige som har stilt velvillig opp, hadde ikke 

dette vært mulig. En stor takk til dem alle! 

Justvik 5.3.2017 

 

Styret 

Fotballgruppa Just IL 

 

4.6. Trimgruppas årsmelding 
Just IL sin trimgruppe favner over resten av aktiviteten i idrettslaget. Fellesnevner er at 

aktivitetene primært er rettet mot idrettslagets voksne medlemmer og at det er ment å være 

lavterskeltilbud. I Just IL skal det være plass for alle, uansett ferdighetsnivå og form. Her følger 

en liten oversikt over aktiviteten i 2017. 
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Justvikkarusellen: 
Vi sliter litt med å holde liv i Justvikkarusellen. Vi trenger folk som kan tenke seg å være med 

å arrangere disse marsjene sammen med velforeningene i bydelen. Likevel ble det avholdt to 

turmarsjer høsten 2016, med relativt godt oppmøte. Håpet er at noen der ute kunne tenke seg 

å ta over ansvaret for å arrangere disse turmarsjene på vegne av Just IL.  

Trimvolleyball: 
Hver tirsdag 21:00 – 22:00 har det vært trimvolleyball i gymsalen i Gimlehallen Målgruppa er 

voksne medlemmer i Just IL. Vanligvis er det mellom ti og femten personer på trening. I tillegg 

har Just IL også stilt med et lag i bedriftsvolleyballserien under navnet Justvik Akademiske. 

Odmars spinning: 
Odmars spinning har økt aktivitetsnivået og har i vinter kjørt to økter i uka, mandag og torsdag 

18:00-19:00 i styrkerommet i Havlimyrhallen. Deltakelsen har variert fra to-tre til åtte-ni 

deltakere. Instruktør er Geir Odmar Heldal. 

Kondisjon- og styrketrening: 
Våren 2016 holdt kondisjon- og styrketreningen til på Justvik skole, men flyttet i høst opp i 

styrkerommet på Havlimyrhallen. Tilbudet ble ikke benyttet så mye som vi hadde håpet på, så 

fra årsskiftet ble tilbudet lagt på is. Instruktør var Elisabeth Ryen. 

Futsal: 
Hver fredag 20:00 – 22:00 er det mulig å være med å spille futsal i Havlimyrahallen. Tilbudet 

er åpent for alle medlemmer i Just IL, og samler vanligvis mellom ti og tjue deltakere. 
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5. Regnskap 2016: 

5.1. Revisjonsrapport 2016 
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5.2. Styrets årsberetning for 2016 
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5.3. Resultat- og balanserapport 2016 
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5.4. Noter til regnskapet 
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6. Forslag og saker: 
6.1. Utmeldelse av Norges Cyckleforbund 

Forslag fra Styret 

Bakgrunn: Just IL meldte seg i 2015 inn i Norges Cyckleforbund i forbindelse med 

Sykkelduell-prosjektet. Dette var et krav for å kunne levere prosjektet. Daværende styre 

hadde også et håp om at en sykkelgruppe kunne etableres i Just. I 2017 konstaterer 

styret at dette ikke er etablert og ser derfor ingen grunn til å bruke 4.500 NOK på årlig 

medlemskap av Sykkelforbundet.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet følger Styrets innstilling og melder Just IL ut av Norges Cyckleforbund. 

 

6.2. Endring av Lov for Just IL 

 
Forslag fra styret 

 
Bakgrunn: I følge Lov for Just IL, vedtatt 30.3.2016, skal valgkomitéen bestå av to 
medlemmer. Styret i Just IL ønsker en større valgkomité og foreslå derfor å endre loven 
til at valgkomitéen skal bestå av fire medlemmer. I tillegg ønsker styret å stryke § 15 (10) 
c), da det har vist seg vanskelig å få funksjonen med en barne- og ungdomsrepresentant 
til å fungere. Bestemmelsen er heller ikke hjemlet i Lovnormen fra Norges Idrettsforbund. 
Barn og unges interesser ivaretas av at styret, lovpålagt, skal oppnevne en person med 
ansvar for barneidretten, jf. § 18 (2) f). 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Lov for Just IL §15 (10) g) endres fra «Valgkomité med to (2) medlemmer for neste 
årsmøte» til «Valgkomité med fire (4) medlemmer for neste årsmøte». § 15 (10) c) strykes, 
da denne bestemmelsen ikke er hjemlet i Lovnormen fra Norges Idrettsforbund. 

 
 

6.3. Endring av farger på treningsdrakt 
 

Forslag fra Børge Nordahl 

 

Bakgrunn: 

Jeg mener Justere skal ha grønt/hvitt treningstøy. At vi skal løpe rundt i svart/hvit 

treningsdress, hører ikke hjemme. Det er tross alt grønn/hvit som er vår farge, egentlig 

grønn/gult. 

 

Forslag til vedtak: 

Just IL endrer farge på treningsdraktene fra svart/hvit til grønn/hvit. 

 

Styrets kommentar: 

Just IL er nå inne i siste år av en treårig utstyrsavtale, og det vil være lite hensiktsmessig 

å skifte farge på treningsdraktene nå. Et annet moment som må tas med i betraktning, er 

at det kan by på problemer på sidelinjen under kamper å ha samme farge på treningsdrakt 
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som på spillerdrakt. Vi har, f.eks. fått tilbakemelding om at vår grønne klubbgenser ikke 

kan benyttes på sidelinjen under kamp, uten at man har overtrekksvest over. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet ber styret om å se på muligheter for å velge en annen farge på idrettslagets 

treningsdrakter neste gang en ny utstyrsavtale skal inngås. 
 

6.4. Seniorspillere og ungdom skal betale sine lisenser og 

forsikringer selv. Disse skal ikke dekkes av klubb. 
 

Forslag fra håndballgruppa 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøte vedtar at senior- ungdomsspillere skal selv betale sin lisens uansett hvilken idrett 

de spiller. 

Styret innstilling: 

Bakgrunn: ved en enkel gjennomgang av regnskap for 2016 viser ressursbruken at Just 

IL har en gebyr-, avgifts- og kontingentkostnad på følgende per spiller: 

• Fotball senior: 108 medlemmer, som gir en kostnad for Just IL på 1.358 NOK per 

spiller. 

• Håndball senior: 54 medlemmer, som gir en kostnad for Just IL på 1.887 NOK per 

spiller. 

Styrets vurdering: 

Styret har frem til februar 2017 ikke vært oppmerksom på at det var ulik praksis mellom 

forbundene på lisens og forsikring. Styret ønsker at kontingent og treningsavgift skal 

holdes så lavt som mulig og at det er en rettferdig ressursbruk mellom idrettene. Styret 

anbefaler at det ikke tas avgjørelse på dette i årsmøtet og at det utredes en fremtidig 

modell for 2018 som inkludere mulighet for ungdomsforsikring for håndball og innebandy 

dekket av Just IL og at det undersøkes om det er hensiktsmessig med differensierte 

treningsavgifter. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet ber styret utrede en framtidig modell som inkluderer mulighet for at 

ungdomsforsikring og -lisens for innebandy og håndball dekkes av Just IL. Styret bes også 

undersøke om det er hensiktsmessig med differensierte treningsavgifter. 

 

6.5. Gruppeledere skal få stemmerett i styret 

 

Forslag fra håndballgruppa. 

 

Gruppeledere skal få stemmerett i styret. På årsmøtet 2015 ble det bestemt at Just IL 

endret sin organisering til et mindre styre med undergrupper. 
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Forslag til vedtak fra forslagsstiller: Årsmøtet gir styret i oppdrag med å endre 

organisasjon til et større styre hvor leder av undergruppene har styreplass og stemmerett. 

(Forslaget kan ikke vedtas, da det vil kreve en lovendring, noe det ikke er lagt fram 

forslag om. Forslag til lovendring kan fremmes for årsmøtet i 2018). 

Styrets forslag til vedtak:  

Forslaget tas ikke til følge av årsmøtet med begrunnelse i at dette vil kreve lovendring, 

noe det ikke er fremmet forslag om. I fremtiden oppfordres forslagsstillere til å lage en 

bakgrunnsbeskrivelse for innkommende sak, samt forslag til vedtak. 

  

6.6.  Øke beløp på lagsdugnad til 50 000 før Just IL skal ha deler av 

overskudd 

 

Forslag fra håndballgruppa. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte vedtar at ved lagsdugnader så heves minimumbeløp til 50 000 på inntekter til 

laget ved dugnader. Inntekter skal dokumenteres med et enkelt regnskap og pengene 

følger laget. Pengene skal også settes inn på Just ILs konto. Laget står da fritt til å 

disponere egne dugnadsmidler.  

Styrets innstilling:  

Dugnadsreglementet er innrettet for å fordre solidaritet og de fleste idrettslag i Norge har 

lignende fordelingsnøkkel. I dag kan et lag tjene opptil 10.000 NOK per enkeltdugnad, 

før 25% av overskytende fordeles til Just IL. Ordningen åpner for at der kan gjennomføres 

flere dugnader. 

Styrets forslag til vedtak:  

Forslaget tas ikke til følge. 

 

6.7. Egen bankkonto pr undergruppe til dugnadsinntekter. 
Alternativt er å ha prosjektkontoer. 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøte vedtar at hvert lag har egen bankkonto til dugnadsinntekter. Alternativt er å ha 
prosjekt kontoer. 
 
Styrets forslag til vedtak: 

Prosjektkontoer vil komme opp og kjøre i 2017 med det nye økonomisystem og saken tas 

derfor ikke til følge. Samtidig oppfordres kassereren å informer undergruppene om 

praksisen. 
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6.8.  Fotballgruppa ber årsmøtet om å sette av midler til å kjøpe inn 

to eller flere godkjente 5ermål til Justvikbanen. 
 

Forslag fra fotballgruppa.  

 

Fotballgruppa opplever god vekst i antall lag. Vi får heldigvis tildelt tilnærmet den 

treningstiden vi behøver. Men for å få kabalen til å gå opp, trener fire lag samtidig på 

Justvikbanen. Det er et problem, siden kommunen ikke har satt ut mer enn tre sett med 

barnefotballmål på banen. Vi har gjentatte ganger kontaktet kommunen for å få plassert 

ut et målsett til, men har enda ikke fått positiv respons. 

 

Målene på Justvikbanen er 7ermål. Dette er egentlig til bruk fra 11 år og oppover. Vi 

ønsker å kjøpe inn 5ermål, slik at våre sju-tiåringer skal kunne trene og spille kamper med 

de målene som er tilpasset dem. Med et målsett til, vil det også kunne spilles flere kamper 

på Justvikbanen samtidig. 5ermål koster fra ca. 10 000,- og oppover per stykk. 

 

Forslag til vedtak: 

Just IL går til innkjøp av 5ermål til Justvikbanen. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner at Just IL går til innkjøp av to 5ermål til Justvikbanen. Fotballgruppa 

i Just IL skal aktivt jobbe med å søke støtte til innkjøpet dersom det finnes mulighet for 

dette. 

 

6.9.  Innkjøp av hjertestarter til Justvikbanen/Justvik torg 

 

Forslag fra fotballgruppa. 

I Havlimyrhallen finnes det heldigvis en tilgjengelig hjertestarter. Dette finnes dessverre 

ikke på Justvikbanen. 

Fotballgruppa ber årsmøte i Just IL om å sette av midler til å anskaffe hjertestarter ved 

Justvikbanen. Fotballgruppa oppfordrer samtidig Just IL om å søke samarbeid med 

Bydelshuset, Joker Justvik og Justvik kirke for å finansiere innkjøpet. 

Forslag til vedtak: 

Just IL går til anskaffelse av hjertestarter til Justvikbanen. Det søkes muligheter for 

samarbeid om finansiering med andre aktører i nærmiljøet, Joker Justvik, Justvik kirke og 

Justvik bydelshus. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet støtter forslaget. 

6.10. Innbygging av Just IL sin ballbinge 
 

Forslag fra fotballgruppa. 
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Etter at nye Justvik skole er ferdigstilt, og den midlertidige brakkeskolen flyttes fra 

nåværende plassering, skal Kristiansand kommune tilbakestille Just ILs ballbinge plassert 

mellom Justvikbanen og Justvik Bydelshus. Fotballgruppa i Just IL ønsker å sette en 

kaldhall over bingen. En slik hall vil kunne sikre stabile treningsforhold for fotballagene i 

Just IL gjennom hele året. Den vil også kunne generere inntekter, og finansiering, 

gjennom utleie og cuparrangement i vintermånedene. Forutsetningene er at Just IL selv 

står for finansieringen. Det kan søkes om Tippemidler, men slik vi forstår regelverket, vil 

da ikke Just IL ha råderett over hallen. Den må i så fall være åpen for alle interesserte, 

trolig under kommunens administrasjon.  

 

Når den nye Justvik skole er ferdigstilt, vil forhåpentligvis behovene til våre andre 

undergrupper bli dekket gjennom Havlimyrhallen og gymsalen på den nye skolen. 

Fotballgruppa planlegger likevel å sette opp en type hall som er tilpasset at det enkelt kan 

legges på en «klikk-parkett» over kunstgresset. Slik vil hallen også, ved behov, kunne 

brukes av andre grupper og til annen type aktivitet. Anskaffelse av denne «klikk-

parketten» er imidlertid ikke en del av fotballgruppas planer. 

 

Fotballgruppa ber årsmøtet om tillatelse til å starte opp et prosjekt med tanke på å 

finansiere og å bygge en slik hall over ballbingen. Hallen planlegges finansiert av 

fotballgruppa gjennom eget dugnadsarbeid, støtte, sponsing og annen type finansiering 

og skal i minst mulig grad belaste budsjettet til Just IL. Fotballgruppa vil rapportere til styret 

i Just IL, som også må forhåndsgodkjenne alt av avtaler, finansieringsplaner og liknende. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Just IL gir fotballgruppa tillatelse til å starte opp prosjektet med å bygge tak 

over ballbingen. Byggingen skal ikke igangsettes uten at styret i Just IL har godkjent alt 

av planer. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet støtter forslaget. 

 

6.11. Orienteringssak: Presentasjon av Klubbhusprosjektet 
 

Sondre og Birgit Kvarsnes-Olsen 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet takker for presentasjon og ønsker at Just IL kan delta med en styrerepresentant 

i en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med prosjektet. Dette er et stort og spennende 

prosjekt, som kan ha veldig positive konsekvenser for Justvik.  
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7. Fastsetting av medlemskontingent: 
 

Styret foreslår en økning av dagens medlemskontingent fra 250 NOK til 300 NOK. 

Kontingenten betales av alle medlemmer uansett alder og aktivitet. Hovedmotivasjonen 

er ekstra kostnader i forbindelse med medlemshåndteringen. Just IL har nå satt deler av 

økonomioppfølgningen ut til Kontordamene. Realiteten er at det er tilnærmet umulig å 

finne frivillige som vil utføre regnskaps- og økonomiarbeid, samtidig som vi ønsker at få 

bedre løpende oversikt over økonomien. Det vil igjen gi bedre oversikt, forutsigbarhet for 

gruppene og oversikt over dugnadsinntekter.  

 

Styret foreslår også noen små justeringer av treningsavgiftene. 

 

Justeringen vil tre i kraft i 2017. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Årsmøtet vedtar forslått kontingentjustering 

• Medlemskap: 300,-  

• Treningsavgift:  

a. 0 – 12 år 450,- (uforandret) 

b. Junior 650,- (uforandret) 

c.   Senior: 900,-  

d. Aktiv volleyball/oldboys/oldgirls 750,-  

e. Barneidrett: 300,- per halvår, medlemskap inkludert (uforandret) 

Just IL opererer med en familie-/husstandsrabatt, hvor familier/husstander maksimalt 

betaler 2200,- i medlemskontingent og treningsavgift. Hver familie-/husstandsmedlem 

må registreres enkeltvis. 
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8. Forslag til budsjett 2017: 
 

   

 
Budsjettert resultat (overskudd) 55 000,- 
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9. Organisasjonsplan: 
Årsmøtet i 2015 vedtok organisasjonsplan for Just IL. Organisasjonsplanen er gjenstand for 

kontinuerlig revisjon. Til årsmøtet i 2017 har styret følgende forslag til endringer og tillegg. 

Endringer: 

Økonomiplan og kapittelet om politiattest er tatt ut av organisasjonsplanen, siden disse 

kommer inn i Klubbhåndboka som vil bli publisert etter at årsmøtet har gjort sine vedtak. 

I tillegg er det gjort en del endringer, spesielt når det gjelder undergruppene, for å få 

organisasjonsplanen til å harmonere med lovbestemmelsene i vår lov. Det er også gjort 

presiseringer i hva som er de ulike styremedlemmers oppgaver. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar revisjon av Organisasjonsplan for Just IL, basert på forslaget styret har 

fremmet. 

10. Valg: 
Styret i Just IL har i inneværende periode bestått av følgende personer: 

• Leder: Søren Kragholm (ikke på valg) 

• Nestleder: Bror Olav Andreas Skrede (på valg) 

• Kasserer: Elisabeth Birkeland (ut av styret pga. interessekonflikt) 

• Styremedlem: Vidar Gundersen (på valg, ut av styret) 

• Styremedlem: Linda Hansen (på valg, ut av styre) 

• Varamedlem: Berit Ege (ut av styret) 

Valgkomiteen har bestått av: 

• Medlem: Roger Engesland 

• Medlem: Geir Odmar Heldal  

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 

Valgkomiteen har i år hatt flere gode kandidater til styreverv i Just IL. Vi har av den grunn hatt 

en utfordrende jobb med å sette sammen en gruppe som valgkomiteen mener vil ivareta både 

Just IL som klubb og kunne representere mangfoldet av medlemmer. Smått til stort og innenfor 

de forskjellige aktivitetsgrenene som med tiden har utviklet seg i meget positiv retning. 

Valgkomitéens innstilling til nytt styre: 

• Leder: Søren Kragholm (ikke på valg) 

• Nestleder: Bror Olav Andreas Skrede (velges for to år) 

• Styremedlem: Rune Nomeland (ny) 

• Styremedlem: Kristine Seilfaldet (ny) 

• Styremedlem: Steffen Holskog Larsen (ny) 

• Varamedlem: Benjamin Mykjåland (ny) 

Valgkomitéen oppfordrer styret til selv å justere perioden de forskjellige kandidatene blir valgt 

inn for. Dette da det kommer tydelig frem av «lov om just idrettslag» §16, punkt 12 og 13, at 

man skal tilsikre kontinuitet i styret ved at halve styret er på valg annet hvert år.  Valgkomiteen 
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ber årsmøte godkjenne at styret selv finner løsning på styreperiode for de innvalgte, slik at det 

tilpasses loven og tilsikrer kontinuitet.  

Valgkomiteen innstiller til at nestleder blir valgt for 2 år, da styrets leder er på valg neste år, 

2018. 

Valgkomiteen 2017 

Geir Odmar Blaarud Heldal   Roger Engesland  

 

Styrets forslag til ny valgkomité (jf. § 19 (1)): 

• Medlem: Marit Opås 

• Medlem: Geir Odmar Heldal  

• Medlem: Vidar Gundersen 

• Medlem: Maria Henriksen 

Ledere for undergrupper: 

Just IL behøver noen personer som kan ta ansvar for å lede to av våre undergrupper. Både 

innebandy- og trimgruppa trenger noen som kan ta ansvar for å lede disse gruppene inntil 

undergruppene selv konstituerer egne undergruppestyrer. Interesserte bes melde seg.  
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Vedlegg: 

 

 

  

Vedtatt på årsmøtet 23.3.2015, revidert på årsmøtet 28.3.2017. 

Organisasjonsplan for 

Just IL      
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1. Bakgrunn: 
Alle idrettslag er pålagt å ha en organisasjonsplan. Organisasjonsplanen fastsetter 

den interne organiseringen i Just idrettslag (Just IL). Sammen med klubbhåndbok 

og budsjettet er organisasjonsplanen det viktigste styringsdokumentet for idrettslaget i 

tiden mellom årsmøtene. Planen behandles på årsmøtet som avholdes i mars måned 

hvert år.  

Organisasjonsplanen skal vise hvordan idrettslaget er organisert, og hvem som har 

ansvar for de ulike oppgavene. I tillegg skal organisasjonsplanen vise hvilke fullmakter 

de ulike grupper, verv og personer i idrettslaget har. For øvrige rutiner og retningslinjer, 

henvises det til Klubbhåndbok for Just IL. 

 

Grunnopplysninger: 
Navn: Just idrettslag 

Stiftet: 1959 

Postadresse: Postboks 4625, Justvik, 4694 KRISTIANSAND 

E-postadresse: post@justil.no 

Hjemmeside: www.just.no 

Facebook: https://www.facebook.com/JustIL 

Organisasjonsnummer: 975 582 604 

Årsmøte: Mars 

Just IL har for tiden følgende tilbud: Barneidrett, innebandy, håndball, fotball og 

mosjonsaktiviteter for voksne medlemmer.  

  

mailto:post@justil.no
http://www.just.no/
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2. Just ILs formål, visjon og mål. 
Visjon: 

Just IL ønsker å være synlig og inkluderende i Justvik bydel, og bidra for å skape et 

godt miljø gjennom idrett, lek, vennskap, mangfold og integrering. Vår visjon er «Alle 

skal med!» 

Formål: 

Just IL skal være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Vi ønsker å 

skape et best mulig miljø for fysisk aktivitet, sportslig utvikling, frivillighet og sosialt 

samvær.  

Hovedmål: 

Just IL skal arbeide for å få barn, ungdom og voksne til å drive fysisk aktivitet og 

idrett.  

Delmål: 

• Gjennom fysisk aktivitet og idrett fremme vennskap og skape et godt miljø for 

alle medlemmer. 

• Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og 

tilpasse seg de regler og normer som gjelder innenfor et felleskap. 

• Skape forståelse for idrettens verdigrunnlag: idrettsglede, felleskap, helse 

og ærlighet. 

• Arbeide for å gi så mange som mulig en mulighet til å oppleve gleden ved 

fysisk aktivitet og mestring.  
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3. Organisasjon, Just IL: 
3.1. Organisasjonskart: 

 
 
 
 
 

Årsmøtet 
Avholdes innen utgangen av mars måned 

hvert år. 

Hovedstyret: 

Leder 

Nestleder 

Tre styremedlemmer 

Et varamedlem 

 

Fotballstyret 
Innebandy-

styret 

Leder barneidrett/ 

barneidrettsansvarlig 

Turmarsj- og 

mosjonsgruppestyret 

Valgkomité 
Fire medlemmer 

Håndball-

styret 

Fotballgruppa Innebandy-

gruppa 

Håndball-

gruppa 

Barneidretts-

gruppa 

Turmarsj- og 

mosjonsgruppa 



 

 
 

 

32 

3.2. Årsmøtet:  
Årsmøtet er Just ILs øverste myndighet og avholdes innen utgangen av mars måned 
hvert år.  

 

Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen, og de særkretser 
idrettslaget er tilsluttet. Protokollen skal legges ut på idrettslagets hjemmesider. 

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel. Innkalling til årsmøte i Just 
IL varsles på forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen og på Just ILs 
hjemmeside www.just.no. Forslag til behandling på årsmøtet må være sendt til styret 
senest to uker før årsmøtet. Både hovedstyre, undergrupper og medlemmer kan 
foreslå saker til behandling. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 
med forslag må være gjort tilgjengelig få idrettslagets hjemmeside for medlemmene 
senest én uke før årsmøtet.  

 

Årsmøtet er for medlemmene i klubben, det vil si de som har betalt 
medlemskontingenten. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Alle som har 
fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid, 
og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives, bør stille på 
årsmøtet.  

 

Årsmøtet kan opprette eller nedlegge undergrupper, jf. Lov for Just IL, § 19 (1). 

 

Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagrafer (§§ 13-16).  

3.3. Valgkomitéen: 

Valgkomitéen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har, på bakgrunn av 
tilbakemeldinger fra hovedstyret, ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling 
av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye 
vurderinger av medlemsmassen. 
 
Valgkomitéen velges av årsmøtet for et år av gangen, etter innstilling fra hovedstyret, 
Jf. Lov for Just IL, § 19 (1). Valgkomitéen består av fire medlemmer. Begge kjønn skal 
være representert og lik kjønnsfordeling skal etterstrebes. Det er ønskelig at personer 
som går ut av idrettslagets hovedstyre, stiller som kandidater til idrettslagets 
valgkomité. 
 
Valgkomitéen velger selv leder.  

3.4. Hovedstyret: 

Hovedstyret står for den overordnede drift av idrettslaget i periodene mellom 
årsmøtene, jf. Lov for Just IL, § 18. Begge kjønn skal være representert og lik 
kjønnsfordeling skal etterstrebes. Dette gjelder også for underutvalg, råd og komitéer. 

3.4.1. Hovedstyrets oppgaver: 

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett 
og regnskap samt oppgaver beskrevet i § 1 i NIFs lover og Lov for Just IL. Styret 
har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktivitetene i klubben.  

• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 
med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, 

http://www.just.no/
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og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- 
og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.  

• Sørge for at all nødvendig rapportering og søknader som styrer aktiviteten i 
idrettslaget leveres innen fastsatte frister. 

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter.  

• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad.  

• Utarbeide, vedta og revidere idrettslagets klubbhåndbok og andre 
styringsdokumenter og retningslinjer. 

• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan 
og godkjent budsjett.  

• Oppnevne komitéer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

• Oppnevner leder av barneidrettsgruppa/barneidrettsansvarlig. 

• Oppnevne gruppestyrer på fullmakt fra årsmøtet. Gruppestyret oppnevnes på 
bakgrunn av forslag fra undergruppen. 

3.4.2. Leders oppgaver: 

• Er klubbens ansikt utad, og representerer idrettslaget i møter og forhandlinger. 

• Koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet. 

• Har ansvaret for Idrettsregistreringen og tilsvarende rapportering. 

• Bestemmer når det skal være styremøter. 

• Setter, i samarbeid med sekretær, opp sakskart for styremøter. 

• Leder styremøtene. 

3.4.3. Nestleders oppgaver: 

• Fungerer som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med 
henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. 

• Bistår leder. 

• Representerer idrettslaget i møter. 

• Er idrettslagets materialforvalter. 

• Anviser til utbetaling for idrettslaget. 

• Har ansvaret for politiattester i idrettslaget. 

• Har ansvaret for å søke om treningstider til idrettslaget. 

• Har ansvar for å ha kjennskap til, og oversikt over, de lover og regler som styrer 
idretten. 

• Har det overordnede ansvaret for utforming av reglement, planer, retningslinjer 
o.l. 

• Er webredaktør for Just IL sine sider og profiler på internett. 

• Har ansvaret for å åpne og fordele post som kommer til Just IL, både postboks 
og e-post. 

• Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem. 

Leder og nestleder er verv som velges direkte av årsmøtet. For å sikre kontinuitet i 

styrets arbeid, velges de to vervene annen hvert år. I tillegg til leder og nestleder finnes 

andre verv og oppgaver som fordeles blant styremedlemmene på styrets 

konstituerende møte hvert år. 

3.4.4. Sekretærens oppgaver: 

• Møter på styrets møter. 
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• I samarbeid med leder skrive møteinnkalling i henhold til mal og sørge for 
innkalling til styremøter. 

• Føre protokoll i henhold til mal. 

• Sørge for at møteinnkalling og -protokoll blir publisert på idrettslagets 
hjemmeside. 

3.4.5. Økonomiansvarliges oppgaver: 

• Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer. Lagets midler 
disponeres i tråd med vedtatt budsjett.  

• Har et overordnet ansvar for å følge opp idrettslagets økonomiske situasjon. 
 
Et styremedlem kan ha rollen som økonomiansvarlig, eller rollen kan legges til en 
av de andre vervene i hovedstyret. 

3.4.6. Styremedlemmers oppgaver: 

• Møter på styrets møter. 

• Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. 

3.4.7. Varamedlemmers oppgaver: 

• Har møterett på alle styremøter. 

• Innkalles ved forfall fra ordinære styremedlemmer. 

3.4.8. Øvrige styreroller: 
Styret har også en del andre styreroller, som fordeles mellom styremedlemmene på 

konstituerende møte. Denne listen er på ingen måte utfyllende, og vil bli oppdatert etter hvert 

som behov melder seg. 

• Anleggsansvarlig: Er styrets representant i komitéer og/eller utvalg som skal 
jobbe med idrettslagets anlegg og anskaffelse av disse. 

• Dugnadsansvarlig: Er styrets representant i komitéer og/eller utvalg som skal 
jobbe med idrettslagets dugnader, herunder Just-kalenderen. 

• Sponsoransvarlig: Er styrets representant i komitéer og/eller utvalg som skal 
drive med sponsorarbeidet for Just IL. 

 

3.5. Undergruppene: 

Just IL tilbyr aktiviteter organisert i fem undergrupper. Disse undergruppene 
organiseres med egne gruppestyrer. Undergruppene er ikke egne juridiske enheter 
(rettssubjekter), men en del av den interne organiseringen av idrettslaget. Utad er det 
kun idrettslaget (Just IL) som kan pådra seg forpliktelser og opparbeide rettigheter. 
Dette betyr at det kun er hovedstyret som kan inngå økonomisk- og/eller juridisk 
bindende avtaler. 
Alle undergruppene er underlagt årsmøtet og hovedstyret i Just IL, i henhold til Lov for 
Just IL og bestemmelsene i denne organisasjonsplanen med tilhørende retningslinjer. 
Aktivitetene gjennomføres etter pålegg, rammer, fullmakter og godkjente budsjetter fra 
årsmøtet og hovedstyret.  
 

• Undergruppene har det sportslige ansvaret for de ulike aktivitetene i idrettslaget. 
Hver undergruppe skal ledes av et gruppestyre, bestående av minimum tre 
medlemmer. Begge kjønn skal være representert og lik kjønnsfordeling skal 
etterstrebes. Dette gjelder også for underutvalg, råd og komitéer. Unntatt fra 
denne bestemmelsen er barneidrettsgruppa. På grunn av medlemmenes 
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alderssammensetting stilles det ikke krav til at undergruppen må konstituere et 
styre. Barneidrettsgruppa ledes av en leder/barneidrettsansvarlig, utpekt av 
hovedstyret. 

• Undergruppene nominerer selv kandidater til gruppestyret, enten ved valg eller 
utnevnelse, og gruppestyret konstituerer seg selv, jf. Lov for Just IL, § 19 (3) d). 

• Undergruppestyrene godkjennes av hovedstyret, etter fullmakt fra årsmøtet. 

• Gruppestyrets leder har møterett på hovedstyrets møter og møter ved 
innkalling.  

• Gruppeleder fungerer også som sportslig leder innenfor den aktuelle 
idretten/undergruppe. 

• Personer med tillitsverv i undergruppene, må være medlemmer i Just IL. 
Unntaket er betalte instruktører. 

• Undergruppene avholder et årlig møte (årsmøte) før årsmøtet i idrettslaget. 
Dette møtet må avholdes innen fristen for å fremme forslag til behandling på 
idrettslagets årsmøte. 

• Undergruppene utarbeider rollebeskrivelser for vedtatte verv. 

• Gruppestyret bestemmer selv hvilke utvalg eller råd de ønsker å opprette for å 
ivareta undergruppens oppgaver. 

• Det er hovedstyret som leder og forplikter idrettslaget. Hovedstyret kan gjennom 
særskilt instruks eller vedtak, gi undergruppene fullmakt til å forplikte Just IL 
økonomisk eller juridisk innenfor instruksens/fullmaktens ramme.  

• Undergruppene kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget uten 
hovedstyrets forhåndsgodkjenning, jf. Lov for Just IL, § 19 (3) e), 

• Gruppestyret skal behandle alle faglige/sportslige saker som gjelder 
undergruppas idrettsgren(er). Aktiviteten må være i samsvar med de 
overordnede sportslige retningslinjer som gjelder for hele idrettslaget. 

• Gruppestyret skal informere hovedstyret om egne stevner, cuper, turneringer 
og større arrangementer. Undergruppa må selv avvikle arrangement innenfor 
de rammer hovedstyret bestemmer. 

• Gruppestyret er beslutningsdyktige når et flertall av medlemmene møter.  

• Det skal føres referat fra alle gruppestyremøter. Referatene skal arkiveres på 
en forsvarlig måte.  

• Dersom en undergruppe ikke klarer å få konstituert et gruppestyre innen 
forventet tid, kan hovedstyret, for en begrenset periode, fungere som styre for 
undergruppen. 

• Dersom en undergruppe/et gruppestyre ikke handler i tråd med føringer fra 
årsmøtet, hovedstyrets instrukser eller idrettens lover, verdier og retningslinjer, 
kan hovedstyre gå inn og ta over styringen av undergruppa. Hovedstyret vil da 
ha ansvaret for å få etablert et nytt gruppestyre. 
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Takk til våre sponsorer: 

 

 

 

 

 

 

 


