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KLUBBIDÉ 

NMK Haugaland skal være en klubb som gir et bredt tilbud til alle på Haugalandet 
som ønsker å drive med Trial & Gokart. Klubben skal ha både et høyt sportslig nivå 
og være en breddeidrett samtidig som det gode sosiale miljøet utvikles. Klubben skal 
være et foregangseksempel på motorsport, og skal drive sin virksomhet på årsbasis.
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HOVEDMÅLSETTING 2009-2011

• Øke deltakelsen i klubbens arrangementer både sosialt og sportslig. 
• Vi skal være en attraktiv løpsarrangør av regionale og nasjonale mesterskap. 
• Vi skal ha en aktiv motorsportsvirksomhet. 
• Vi skal ha en jevn og stabil rekruttering av barn og unge som tar del i 

motorsportstilbudet så vel lokalt som nasjonalt, og arbeide for å utvikle både 
bredde- og elitemiljø.  

  

  

HANDLINGSPLAN: 

  

ENGASJEMENT: Vi etterlyser mer engasjement fra medlemmene. Vi vil 
oppfordre medlemmene til å delta mer, komme med 
konstruktive innspill, flere bør være med å dra lasset. Vi skal 
arbeide for å utvikle samarbeid og skape møteplasser og forum 
for klubbutviklingsarbeid. Vi må se at vi er i en konstant 
utvikling og arbeide for forbedring. Tilbudet til medlemmer i 
NMK Haugaland må utformes og settes ut i livet av 
medlemmene selv. Denne utfordringen går til alle. Gruppene 
skal utarbeide sine egne handlingsplaner for en årsperiode.

  

UTDANNING: Vi ønsker å utdanne flere funksjonærer pr år. Det skal sikre 
stabilitet i tilbudet og kvalitetsikre arbeidet med barn og unge. 
Det er mangel på trenings-/aktivitetsledere, vårt mål er å 
utdanne minst 4-5 hvert år. Vi har for få godkjente instruktører i 
klubben. Det gjør oss sårbare og lite fleksible. Vi må arbeide for 
å utdanne minst følgende personer for 2009 sesongen:

Gokart:
• I løpet av 2009 utdanne 3-5 treningsansvarlige internt.
• Utdanne minst 2 i øvrige funksjonærlisenser  i løpet av 

2009

Trial:
• Minst 5 aktivitetsledere
• 2-3 løpsfunksjonærer

Organisasjonsplan NMK Haugaland           2



REKRUTTERING: Rekrutteringsarbeidet skal intensiveres på alle nivåer:

Reaktivisering: Arbeide aktivt i gruppene for å få aktivisert 
passive medlemmer.

Barn og Unge: Målrettet rekrutteringsarbeid i forhold til alder 
og geografi. Det er viktig å få flere barn fra samme område. 
Utvikle et miljø som tiltaler aldersgruppen 5-18.

Kurs: bør arrangeres lisenskurs for voksne i planperioden i 
tillegg til de ordinære barnekursene. 

ANLEGG: Eksisterende banedekke er slitt og må rehabiliteres hvis det skal 
arrangeres fremtidige løp.

Bytte ut det provisoriske byggestrømskapet til et permanent 
strømnett med forbedret kapasitet. Styrestrømskap på 
flombelysningen ved trialanlegget må rehabiliteres.

Vi trenger et klubbhus og nye brakker til kiosk.

Utvidede treningstider. Det må søkes om utvidelse av 
treningstider for å øke rekruttering og øke banetilgangen.

Gokartbane & trialområde; utvikle, sikre(alarm) og 
vedlikeholde.

Baneavgift for 2009 settes til samme som fjoråret kr 500,- pr. 
utøver som har betalt junior eller senior medlemskap i NMK 
Haugaland for inneværende år. Utøvere på besøk fra andre 
klubber betaler kr 200,- pr dag som er på samme nivå som våre 
naboklubber i Rogaland og Hordaland.  

INFORMASJON/MARKEDSFØRING:

Vi må bedre informasjonsarbeidet både eksternt og intern. Det 
skal arbeides målrette mot lokalpressen, Haugesund kommunes 
informasjonsside på nett, lokal TV og norsk-karting.com. Vi 
skal arbeide videre med hjemmesiden og utvikling av denne.   

 LØP: Vi bør prøve å gjennomføre minst to løp i sesongen både for 
gokart og Trial (eventuelt erstattes ett løp med en supertrening 
på gokartsiden). Det skal gjøres et arbeid i løpskomiteen for å 
se på hvordan vi skal gjøre løpene våre mer attraktive.   

 ORGANISASJONSPLAN
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STYRET 

Leder - Ansvarlig for 
rekrutteringskomiteen. 
Representant i senterstyret. 
Haugaland motorsenter.

Nestleder - Ansvarlig for 
løpskomiteen. Leder for 
anleggskomite.

Sekretær - Ansvarlig for media. 
Representant i senterstyret. 
Haugaland motorsenter.

Kasserer - Ansvarlig for 
sponsorkomiteen.. 

• 1.      Styremedlem – 
Ansvarlig for 
Treninger gokart, 
baneansvarlig. Leder 
av gokartgruppen. 

• 2.      Varamedlem – 
Ansvarlig for 
Vedlikehold på 
Gokartanlegget, kiosk 
og bunkers Nestleder 
i gokartgruppen og 
referent i gruppen. 

• 3.      Styremedlem – 
Ansvarlig for 
treninger Trial, 
baneansvarlig. Leder 
av trialgruppen. 
Trialbaneansvarlig. 

• 4.      Varamedlem – 
Ansvarlig for 
Vedlikehold på 
trialanlegget, kiosk 
og bunkers. Nestleder 
i trialgruppen og 
referent i gruppen.

FELLES 
FUNKSJONER FOR 
GOKART OG 
TRIAL. 2 
REPRESENTANTER 
FOR HVER GRUPPE

 

GOKARTGRUPPEN

TRIALGRUPPEN.

INSTRUKS FOR VERV I NMK Haugaland. 
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Leder: 

• Overordnet ansvarlig for styret. 
• Sportslig ansvarlig. 
• Kalle inn og lede styremøter. 
• Sørge for å representere klubben utad; Idrettsrådet, motorting, med mer. 
• Kontakt med overordnede organer innen idrett og offentlige myndigheter. 
• Kontakt med valgkomité. 
• Innkalling og saksliste til årsmøte. 
• Ansvarlig for rekrutteringskomité. 
• Sikre at vedtak og pålegg fra overordnede organ blir fulgt opp. 
• Vurdering av driften av klubben iht. vedtatte planer og retningslinjer. 
• Ansvarlig for at interne driftsrutiner blir fulgt. 
• Formell inngåelse av sponsorkontrakter. 

Nestleder: 

•  Ivareta Lederens funksjoner i dennes fravær. 
•  Referent på møter i sekretærens fravær. 
• Ansvarlig for å opprette løpskomiteen og lede denne. 
• Leder for anleggskomite.

Sekretær: 

• Gå gjennom post og sørge for at informasjonen kommer frem til rette 
vedkommende. 

• Skrive referat fra styremøter. 
• Være klubbens arkivar. 
• Rutinemessig rapportering til idrettskrets/forbund og kommunale instanser. 
• Ansvarlig for klubbens årsrapport. 
• Klubbens informasjonsansvarlig. Utnevne medieansvarlig. 

Kasserer:

• Betale regninger 
• Sende regninger på utestående midler og kreve inn medlemskontingent. 
• Føre regnskap iht. gjeldende bestemmelser. 
• Ansvarlig for søknader om økonomisk støtte. 
• Utarbeide budsjetter i samarbeid med styret. 
• Regelmessig informasjon til styret iht. økonomistatus. 
• Regelmessig tilbakemelding til gruppeansvarlige på regnskap iht. budsjett. 
• Ajourføre medlemsregister. 
• Ansvarlig for sponsorkomité. 

 STYREMEDLEM Gokartgruppens leder.        

•  Delta i styrets arbeid. 
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•  Lede Gokartgruppen, ansvarlig for gruppas arbeid og utvikling. 
•  Være gruppens kontaktperson i styret. 
•  Konstituere arbeidsgruppen etter gjeldene regler. 
•  Utarbeide statusrapport som legges frem for styret to ganger pr. år, vår og 

høst. 
•  Ansvarlig for at det blir avgitt personell til arbeid i komiteene. 

  

VARAMEDLEM Gokartgruppens nestleder: 

•  Delta i styrets arbeid. 
•  Lede gokartgruppen i gruppeleders fravær. 
•  Ansvarlig for vedlikehold på gokartanlegget, kiosk og bunkers.
•  Være gruppens referent. 
•  Assistere gruppens leder i hans arbeid.
• Være dugnadsansvarlig i gokartavdeling. Føre oversikt over dugnadstimer.

  

 STYREMEDLEM trialgruppens leder.        

•  .Delta i styrets arbeid. 
•  Lede Trialgruppen, ansvarlig for gruppas arbeid og utvikling. 
•  Være gruppens kontaktperson i styret. 
•  Konstituere arbeidsgruppen etter gjeldene regler. 
•  Utarbeide statusrapport som legges frem for styret to ganger pr. år, vår og 

høst 
•  Ansvarlig for at det blir avgitt personell til arbeid i komiteene.

  

VARAMEDLEM Trialgruppens nestleder: 

•  Delta i styrets arbeid. 
•  Lede trialgruppen i gruppeleders fravær. 
•  Ansvarlig for vedlikehold på trialanlegget, kiosk og bunkers.
•  Være gruppens referent. 
•  Assistere gruppens leder i hans arbeid.
• Være dugnadsansvarlig i trialavdeling. Føre oversikt over dugnadstimer.

TILLITSVALGT for aktive Trialutøvere:

Må være over 15 år. 
Skal være bindeledd mellom utøvere og styret. 
Tillitsvalgte skal bidra til å ivareta utøverenes interesser i klubben. Dette være seg:

• At forholdene til enhver tid er i henhold til de retningslinjer klubben setter.
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• Rapportere til styret om eventuelle uregelsmessigheter som angår klubbens 
utøvere.

• Være talerør for aktive utøvere.
• Delta aktivt på løpsmøter og planlegging for å fremme utøvernes sak.
• Bidra til større samhold i klubben.

TILLITSVALGT for aktive Gokartlutøvere:

Må være over 15 år. 
Skal være bindeledd mellom utøvere og styret. 
Tillitsvalgte skal bidra til å ivareta utøverenes interesser i klubben. Dette være seg:

• At forholdene til enhver tid er i henhold til de retningslinjer klubben setter.
• Rapportere til styret om eventuelle uregelsmessigheter som angår klubbens 

utøvere.
• Være talerør for aktive utøvere.
• Delta aktivt på løpsmøter og planlegging for å fremme utøvernes sak.
• Bidra til større samhold i klubben.

RETNINGSLINJER FOR KONSTITUERING AV GRUPPENE: 

•  Styremedlemmet skal innkalle til medlemsmøte i gruppa innen 1 måned 
etter årsmøtet. 

•  På medlemsmøtet skal det velges en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppene 
tilpasses gruppens behov i forhold til handlingsplan, gruppens størrelse og 
ansvarsområder. 

•  Gruppene skal vedta en handlingsplan. 
•  Gruppene er ansvarlig for å avgi personer til, sponsorkomiteen, 

rekrutteringskomiteen og løpskomiteen. 

Arbeidsgruppa er det organ som skal drive gruppa etter vedtatte målsettinger for 
foreningen og gruppa (sportslig arbeid, rekrutteringsarbeid og sosiale arrangementer). 
Utvalget skal lage handlingsplan for aktiviteter i gruppen totalt sett.  Den valgte 
arbeidsgruppen er ansvarlig for å drive sitt arbeid innenfor vedtatte budsjettrammer og 
utarbeide egne budsjetter som vedtas på årsmøte (i hovedklubben). Arbeidsgruppen 
skal aktivt samarbeide med klubbens øvrige grupper, fremme sine behov og tilby sin 
bistand overfor de andre gruppene og komiteene.

Eksempel på en sammensetning av et arbeidsutvalg (trialgruppen): 

Arbeidsutvalget bør bestå av: Trenere, aktive, foreldre, rekrutteringsansvarlig. 
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ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVAR I KOMITEENE: 

INSTRUKS FOR REKRUTTERINGSKOMITÉ:

Rekrutteringskomiteen er en styreoppnevnt komité og bør bestå av de personer som 
har rekrutteringsansvar i gruppene.

 Har hovedansvar for det totale rekrutteringsarbeidet i NMK Haugaland. (alle grupper 
og alle alderstrinn). 

•  Utarbeider egen handlingsplan iht. målsettinger vedtatt for NMK 
Haugaland og gruppenes behov. 

•  Hovedansvar for rekrutteringskurs for nye medlemmer. 
•  Rapportere til styret 2 ganger pr år, vår og høst. 

INSTRUKS FOR DUGNADSGJENNOMFØRING:
Dugnad er helt nødvendig for at klubben skal utvikle seg større og for å kunne 
gjennomføre løp og systematiske treninger på klubbens områder. 

For Gokart arrangeres dugnad på følgende måte:
• Alle aktive gokartførere, eventuelt deres foresatte, må bidra som 

treningsansvarlig og samtidig inngå som medlem i gokartgruppen. Det 
belastes et antall på minimum 10 dugnadstimer på den enkelte aktive 
utøver/foresatt. Foresatte er i så måte ansvarlig for å gjennomføre dugnad 
dersom utøver er under 18 år.

• Det inngås en kontrakt med den aktive eller den (de) aktive(s) foresatte og 
klubben NMK Haugaland. Enten ved sesongstart eller når en første gang blir 
aktiv utøver. 
Det skal gjøres dugnad for et antall timer satt av årsmøtet 2008 til å være 10 
timer pr. aktive utøver. Ved sesongslutt gjøres regnskapet opp og dersom 
utøver eller dens ansvarlige foresatte ikke har gjennomført de antall timer satt 
opp av årsmøtet vil disse bli belastes med kr 150,- pr. time under det satte 
timeantallet. 

• Dugnadsansvarlig er ansvarlig for:
o å føre timer for hver enkelt utøvers utførte dugnad.
o Informere om klubbens dugnadssystem og inngå kontrakter med 

utøver eller utøvers foresatte vedrørende dugnad i klubben. 

For Trial arrangeres dugnad på følgende måte:
• Det belastes et antall på minimum 10 dugnadstimer på den enkelte aktive 

utøver. Foresatte er i så måte ansvarlig for å gjennomføre dugnad dersom 
utøver er under 18 år.

• Dugnadsansvarlig er ansvarlig for å føre timer for hver enkelt utøvers utførte 
dugnad.
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INSTRUKS FOR UTDANNINGSKONTAKT:

Utdanningskontakten oppnevnes av styret.

•  Hovedansvar for all utdanning i klubben. 
•  Ansvar for kartotek over utdanna personell i klubben og sørge for at disse 

får tilbud om videreutdanning. 
•  Vurdere de ulike kurstilbud og informere gruppene, medlemmer og andre 

interesserte. 
•  Sammen med gruppene/ komiteene kartlegge behovet for kurs. 
•  Sammen med gruppene/komiteene finne aktuelle kandidater til utdanning. 
•  Motivere til utdanning. 
•  Informere om utdannede personer i klubben. 
•  Få med de som har gått kurs i aktivt arbeid. 
•  Ta initiativ til å arrangere kurs i klubben. 
•  Rapportere til styret 2 ganger p.r. år; høst og vår. 

ANLEGGSKOMITEEN: 

Medlemmene avgis fra gruppene. 

•  Hovedansvar for drift, og vedlikehold av lagets anlegg, og lagets 
materiell. 

•  Føre liste over utstyr/materiell og ansvar for lagring. 
•  Ansvar for utlån og utleie. 
•  Samle vurdering av behov for nye anlegg og materiell. 
•  Prioritere i forhold til idrettens anleggsplan i kommunen. Prioritering skal 

gjøres på bakgrunn av tegninger, investerings-driftskalkyle for hvert 
anlegg. 

•  Samarbeid med andre lag og kommune om drift og anleggsbygging. 
•  Skal sammen med leder representere laget i Idrettsrådet i kommunen. 

LØPSKOMITEEN:

•  Ansvarlig for opprettelse av prosjektgruppe med løpssjef for eks. NM og 
lign.

•  Klargjøre dommer lagene med deres ledere. 
•  Koordinere løpskomité/Dommerlag vedr. prosedyrer. 
•  Klargjøre sesongens løps og treningsopplegg. 
•  Avholde kurs for løpskomite/ Dommerlag  i regler og prosedyrer 
•  Ansvarlig for treningsoppsett og løpssøknader til Terminlisten i NBF og NMF. 
•  Ansvarlig for baner er godkjent for løp. Ordne eventuelle utbedringer fra 

løpsleder etc. til mesterskap. 
•  Signalutstyr - flagg - tidtagniningsutsyr - tavle - div. 
•  Startlister - resultatlister - løpsprotokoll. 
•  Lager av premier 
•  Pokaler / gravering med årsresultat til Årsberetningen. 
•  Resultatservice til informasjonsansvarlige.  
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