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 Fana

IL skal være et ledende idrettslag både på
det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være
en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i
Fana

 Våre

kjerneverdier er:

Glede
 Felleskap
 Trygghet
 Handlekraft
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 Fana

IL har utarbeidet en strategiplan som gjelder
for perioden 2017 -2020

 Strategidokument og

tiltaksplan fås ved
henvendelse til administrasjonen
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Fana ILs
årsmøte
Fana ILs
Stiftelse

Kontrollkomite

Fana IL
styre
Fana
Idrettslags
Råd
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Fana IL
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Skøyte

Turn

Utvalg og
komiteer

Dans
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Basket

Kunstløp



Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (Link hjemmeside)
Idrettens høyeste vedtaksorgan er Idrettstinget som arrangeres annet hvert år.


Særforbund (eks Norges Friidrettsforbund – NFIF – link gruppeside)
Underlagt Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.



Idrettskretser (eks Hordaland Idrettskrets – HIK –
Kunnskapsbase ihht. administrasjon, økonomi, organisasjon, kurs og utdanning, anleggsutvikling



Særkretser (eks. Hordaland Friidrettskrets - )
Terminlister, spesifikke kurs, tildeling av arrangementer, kontaktledd mot særforund



Idrettsråd (eks. Idrettsrådet i Bergen – link
Fordeling av treningstider i ulike anlegg/saler/haller mm, Anleggsutvikling, fordeling av økonomiske statlige
midler (eks. LAM (Lokale Aktivitets Midler)), på årsmøtet stiller representanter fra klubb (for Fana utnevnes
representantene av hovedstyret)



Idrettslag/Klubber/allianseidrettslag
 Grupper
 Lag
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Hvem jobber i administrasjonen?


Daglig leder Hans R. Dankertsen, Mobil 918 79 209 Mail dagligleder@fanail.no



Marked og Adm. leder: Lene Stuhr mob. 93434247 Mail marked@fanail.no



Adm. Camilla Skjensvold Mob.90694635 Mail admin@fanail.no



Sportssjef Gisle Ellingsen mob. 90 03 95 88 sportssjef@fanail.no

Hvor er vi tilgjengelig?


Fana Arena,Slåtthaugvegen 144
Ukedager fra kl 09.00 – 15.00
Telefon 55 99 10 00 tast 1,2,3 eller 4 (Ring og avtal med oss ☺)



Kontaktpunkt mot idrettens andre organisasjoner, kontinuitet



Tilgjengelig for spørsmål som kan hjelpe deg i din frivillige innsats



Medlemsregistrering og innkreving av kontingenter



Anleggsutvikling /Økonomi/regnskap/lønnsutbetalinger

Hva trenger administrasjonen fra deg?


Styremøtereferater fra gruppene



Innlevering av bilag til månedsregnskap pr 10. i måneden



Innspill om anlegg og utstyr



Svar på henvendelser som sendes ut



Oppdatert på frister: søknader, lønn, regnskap
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Kontingent til hovedlaget pr 01.01.2019:
Kr. 350,- Støttemedlem, Kr. 425,- 0-17 og 550,- voksen aktive del av
medlemskontingenten som kreves inn, går til hovedlaget. Den dekker
regnskapsføring, revisjon, drift av hjemmeside, Fanavarden, innkreving av
medlemskontingent og stabil administrativ stab. Resten av kontingenten
tilbakeføres til gruppene.



Den enkelte gruppe kan selv kreve inn treningsavgift fra sine medlemmer.
Hovedlaget kan bistå med innkreving her om ønskelig (gjøres da sammen med
medlemskontingenten) Satser avgjøres av gruppen selv.



Gruppene kan søke hovedlaget om støtte til kompetanseheving innenfor
arrangementer, regnskap og budsjett arbeid m.m.



Offentlige tilskudd baseres på samlet medlemsmasse og aldersfordeling registrert i
NIFs medlemsregister. Disse midlene forvaltes av ”hovedlaget” blir benyttet til
gruppeutvikling etter gitte tildelingskriterier.



Hovedsponsor og utstyrsleverandør er felles for hele idrettslaget




Se sponsorer

Økonomihåndbok finnes i arkivet i Teamsgruppen «Felles dokumenter og bilder»
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Bygge merkevaren FANA IL
Våre hovedsamarbeidspartnere ønsker at vi fremstår som ett
idrettslag. Dette vil styrke fellesskapet , bidra til forbedret
identitetsbygging og vi vil dra nytte av vår store medlemsmasse.


Godt idrettstilbud



Kompetanse hos trenere og lagledere



Service/kundebehandling



Oppførsel/væremåte



Uniformering



Miljø/Kultur(eks. trene sammen , reise sammen, bo sammen, spise sammen)



Øke inntjening – øke aktivitet



Enhetlig profil på materiell eks. søknad, brev, faktura



Samarbeidspartnere
 Samarbeidspakker
 Betjeningsstrategi
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Hovedlaget har felles hovedsponsor og
utstyrsleverandør for alle gruppene
Vi ønsker å fremstå som ett idrettslag og mener at det gjør oss
sterkere i kampen om sponsormidlene
 Det er viktig at vi har en forutsigbar betjeningsstrategi (dvs. at vi i
adm. og/eller gruppestyrer kan betjene fremtidig sponsor på en
tilfredsstillende måte og fremstå som et profesjonelt idrettslag)
 Gruppene kan ikke inngå egne avtaler som er i konkurrerende
bransje som hovedsponsorer og utstyrsleverandør
 Det er nødvendig at gruppene koordinerer seg med
administrasjonen før de går aktivt ut for å innhente egne avtaler.
Dette er viktig for å sikre en god kommunikasjon internt og unngå
at flere grupper i idrettslaget kontakter samme bedrift.
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 Felles hovedsponsorer og utstyrsleverandør







Hovedlaget har innledet samarbeid og gjort avtaler på vegne
av hele idrettslaget
De største samarbeidspartnerne ønsker helhet
Fana-bekledning fra utstyrsleverandør er påført sponsor
logoer. Bekledningen skal benyttes av medlemmene når de
representerer Fana IL på treninger og i konkurranse
(les, bilder i media, Fanavarden og hjemmeside m.m.)
Utstyrspakkene fra SportNorge Laguneparken skal brukes til å
ta ut klubbdress, T-skjorter og /eller hettegensere
Målsetningen er å fremstå som ETT idrettslag og skape en god
lagfølelse
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Forpliktelser i forhold til sponsoravtaler?


Hovedsponsor og utstyrsleverandør skal følges opp på følgende
måte













Egne konkurranser/arrangementer
Arenareklame, Fanavarden, Sponsorskilt på anleggene
Logo på drakter(som avtalt i kontrakt)
Benytte Fanahytten til interne arrangementer
Inviteres på frokostmøter/foredrag
Tipse om ulike Fana-arrangementer (eks Fanaløpet, Livarden Rundt m.fl.)
Bilder av medlemmer f.eks. fra konkurransesituasjoner skal være iført Fanabekledning samt riktig sponsorreklame
Sende julekort/eventuelle hilsener fra samlinger ol.

Mindre sponsor avtaler skal følges opp på følgende måte






Arenareklame
Logo på avtalte plasser, eks gruppedrakt, arena
Invitere på frokostmøter /foredrag
Tipse om ulike Fana-arrangementer (eks Fanaløpet, Livarden Rundt m.fl.)
Sende julehilsen
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 Hvilke



stipendier/støtte kan Fana IL søke om?

Interne stipend( kontakt adm. for informasjon)
Bergen kommune:
Huseleierefusjon, toppidrettsstipender.
Hordaland Fylkeskommune: Toppidrett
Idrettsrådet : Midler til utstyr m.m.

 Gruppene bør

selv følge med på utlysninger,
følg f.eks med på idrettsrådets nettsider
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AAF - Prosjektet ble etablert for å samle idrettslaget og skape felles forståelse av samarbeid
på tvers av idrettene ved å lage noen felles punkter som kjøreregler:


Forebygge inaktivitet blant barn og unge i bydelen, samt ta på alvor den store frafallsutfordringen innen
idretten. Gi idrettslagets medlemmer en allsidig innføring i de tilbud og kjennskap med idrettslagets
anlegg og tilbud gjennom praktisk øving, samt gi faglig oppfølging til lagets trenere/ledere.



AAF – Prosjektet (Allsidig Aktivitet i Fana) har som hovedmålsetting å utnytte og utvikle sammen de
trenerressurser som en besitter i et så stort idrettslag som Fana Idrettslag.



AAF- Prosjektet skal stimulere og tilrettelegge for allsidigh trening innenfor alle lagets grupper.



AAF- Prosjektet skal arrangere sportsforum for å heve kompetansen til trenere og ledere i laget.



AAF- Prosjektet skal gjennom praktisk øving/trening med lag og/eller enkeltutøvere øke de aktive og
deres instruktører/treneres bevissthet i hht. å utføre øvelser og treningsmetoder med god faglig
utførelse.



AAF- Prosjektet skal stimulere gruppene og enkeltutøvere til å trene sammen og lære av hverandre. Det
skal arrangeres samlinger på tvers av de ulike idrettene.



AAF- Prosjektet skal stimulere instruktører / trenere til å ta kurs og eller annen utdannelse innenfor
idrettens ulike fagfelt.



Det skal levers rapport hvert halvår som omhandler gjennomførte aktiviteter, antall som benytter seg av
tilbudet og planer for neste halvårsperiode.



AAF- Prosjektet skal utarbeide en årsplan for sine hovedaktiviteter.

GLEDE- FELLESSKAP-TRYGGHET- HANDLEKRAFT





Medlemsavgift
 Hovedlaget krever inn medlemskontingenten fra medlemmene.
 Gruppene krever selv inn treningsavgiften som er godkjent av hovedstyret i
forhold til budsjettoppsett. Hovedlaget kan bistå her om ønskelig.
Regnskap


Innlevering av bilag til månedsregnskap pr 8. i måneden til regnskapskontoret



Lønn pr. 3 i måneden til adm. med utbetaling den 13. i måneden.

Lage budsjett og ha ryddighet i økonomien.
Hjemmesiden
 Hver gruppe skal ha sin egen web- ansvarlig som har redaktøransvar på
gruppesiden. Gruppe- redaktøren godkjenner og gir andre skribenter tilgang til
siden.
 Klubbens nettsider bør være levende og skal prioriteres og holdes oppdatert.
 Det er viktig at gruppene oppdaterer sidene. Hjemmesiden er et viktig
instrument for å
 Selge vårt budskap og informere hva vi driver med ovenfor alle våre
samarbeidspartnere.
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GDPR
 Policy for behandling av personopplysninger kan leses i arkivet i
Teamsgruppen «Felles dokumenter og bilder» mappen «Håndbok og
retningslinjer»
Politiattest
 Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot
seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre
oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige.
 Link til informasjon Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité
 Det skal fra administrasjonen legges opp til en årlig gjennomgang hver
høst for å sikre at alle har dette på plass
Alle som sitter i hoved- eller gruppestyre skal være medlemmer i idrettslaget
i hht. Loven
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 Gruppene/den enkelte, betaler startlisenser til

sitt særforbund. I denne er det inkludert en
enkel forsikring i forbindelse med trening og
konkurranser.




Vi oppfordrer den enkelte gruppe til å undersøke
hva dette innebærer for dem og orientere sine
medlemmer
Ønskes annen forsikring kan dere kontakte
administrasjonen
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Slåtthaug kunstisbane

Fana Arena

Fanahytten på Riple

Slåtthaugveien 51, 5222 Nesttun Slåtthaugvegen 144, 5222 Nesttun Totlandsvegen 560
Grupper: Skøyter, kunstløp
Grupper: Klubbhus/alle
Grupper: Alle

Fana Stadion

Nesttun idrettsplass

Grimseidveien 60, 5046 Rådal
Odinsvei 39, 5221 Nesttun
Grupper: Friidrett, skøyter, langrenn Grupper: Klubbhus/ Fotball

Frotveit / Totland

Lysløyper og turveier
Grupper: Alle
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•

Styremøter hovedstyret
–
–
–

•

Ledermøter
–
–
–
–

•

Møte-eier: Leder hovedstyret
Hensikt: Samle idrettslaget, intern kommunikasjon og dialog
Hyppighet: 1-2 ganger i året
Deltakere: Gruppeledere + én til fra hver gruppe, Evnt. kontrollkomite, adm. og minimum
2 representanter fra hovedstyret

Trenerforum
–
–
–
–

•

Møte-eier: Styreleder/styret
Hyppighet: 8-10 møter i året
Deltakere: Styre med varamedlemmer og kontrollkomite. Daglig leder og adm. sekretær
møter til hovedstyremøtene.

Møte-eier: Sportssjef
Hensikt: Spre kompetanse, dele og dra nytte av vår allsidige kompetanse fra de ti ulike
idrettene
Hyppighet: To til fire møter årlig
Deltakere: Trenere og aktive, sportslige ledere

Årsmøter
–
–

Årsmøtet for hovedlaget avholdes i mars og er Fana Ils høyeste beslutningsorgan
Årsmøter for gruppene skal avholdes innen 20.februar hvert år
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Fana IL utarbeidet i 2005 en anleggsplan ”Den
gode Fanaakse”. For idrettslaget er det viktig å
ha god struktur på anleggsutviklingen ved å ha
en åpen kommunikasjon internt og ut mot
samarbeidspartnere.
Dette koordineres av administrasjonen og alle
anleggsavtaler skal forvises og godkjennes av
adm./styret.
Ved søknad om støtte til drift og utvikling av
anlegg skal adm. kontaktes slik at vi oppleves
strukturert og forutsigbar.
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God kommunikasjon både internt og eksternt er viktig for å få et velfungerende idrettslag.
Her er våre viktigste kanaler å bruke:
WWW.FANAIL.NO (skal være levende og oppdatert med ny informasjon!)
•

Kalender (info om arrangementer)

•

Informasjon fra gruppene

•

Presentasjon av sponsorer og tilbud

•

Treningsfaglig stoff

Fanavarden medlemsnytt
▪

Twitter

▪

Facebook

▪

Instagram

▪

Snapchat
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Etablerte fora



Årsmøte (arrangeres innen mars årlig)



Ledermøter



Trenerforum



Styremøter



Media (Den enkelte gruppe tar selv ansvar, men trenger en hjelp så kontakt
adm)



BT, BA, Fanaposten (Ta bilder og send inn stoff til sportsredaksjonene!
Lettere å få inn stoff enn du tror)



Fanavarden medlemsnytt



Lokalradio



http://www.twitter.com/fanail (link også fra nettsiden vår)
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Årsmøte hovedlaget


Strukturert agenda(Se årsmøte formalia neste side )



Arrangeres i mars måned hvert år



Det tas bilde av nytt styre hvert år – iført Fana-bekledning – og legges ut på nettsiden

Årsmøter grupper


Agenda (se link til eksempel)



Arrangeres årlig innen 20. februar



Det tas bilde av nytt styre hvert år – iført Fana-bekledning – og legges ut på nettsiden

Årsmelding


En årsmelding skal gi en oversikt over gruppens aktiviteter og erfaringer fra året som er gått,
utmerkelser, oversikt over resultater, hvem som har sittet i styret, andre utvalg og komiteer.



Årsmeldingsstruktur( Bruk hovedlagets årsmelding med hovedpunkter, skriftstørrelse og
type, men med gruppetilpasning i henhold til innhold)



Dokumentet skal, i henhold til loven, gjøres tilgjengelig på www.fanail.no minimum en uke i
forkant av årsmøtet, slik at alle medlemmer kan møte forberedt og ha anledning til å melde
inn saker. Regnskap legges ikke ut på nettsiden, men man informerer her om hvor
medlemmene i forkant av årsmøtet kan henvende seg for å få innsyn.



Sendes etter årsmøte, med eventuelle korrigeringer, i PDF format til adm. innen 14 dager.
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
FANA IDRETTSLAG 20….



Dato, tid og sted



SAKSLISTE:

1.

Åpning, velkomst v/leder,

2.

Eventuell hedring av
medlemmer som er gått bort.
Godkjenne innkalling

3.

Valg av dirigent

4.

Valg av sekretærer og 2
representanter til å
underskrive protokoll

5.

Godkjenne saksliste og
forretningsorden(m/vedlegg)

6.

Behandle og godkjenne
gruppenes årsrapport 20…..
(m/vedlegg) ,

7.

Behandle og godkjenne
gruppenes regnskap
20…(m/vedlegg)

8.

Behandle eventuelle
innkomne forslag. Frist 14
dager før møtet

9.

Vedta gruppens budsjett for
20…. (m/vedlegg)

10.

Valg i henhold til
loven.(m/vedlegg

11.

Avslutning v/leder.

En samfunnsbygger i snart 100 år

 Se hjemmesiden ang.
 Fana

lov og organisasjonsplan

IL følger NIFs lovnorm

 Organisasjonsplanen innbefatter Fana

ILs egen

organisasjonsoppbygging
 Arkivrutiner i gruppene


Sikring av formelle dokumenter.



Referat sendes til adm.



Etablere gode rutiner for overlevering av informasjon mellom avtroppende og
påtroppende styrer.



Kontrollkomité skal orienteres om at en slik overlevering er gjennomført
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Årsmøter
Hederstegn
Stipendier
Regnskap levers til regnskapskontoret den 10. i hver måned
Idrettsregistrering blir gjennomført årlig i januar (alle
offentlige tilskuddsordninger tar utgangspunkt i de
innrapporterte tall)
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Fana Idrettslag oppfordrer at det varsles om kritikkverdige
forhold som for eksempel enhver form for diskriminering og
trakassering.
Kritikkverdige forhold skal varsles til administrasjonen i Fana
Idrettslag ved Hans R Dankertsen, Gisle Ellingsen eller Lene
Stuhr.
I tillegg kan tilsynsmyndigheter varsles ved behov.
Fana Idrettslag vil benytte Norges Idrettsforbunds retningslinjer
for behandling av slike hendelser.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og skal bli fulgt
opp. Varsler skal motta tilbakemelding.
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