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Kvalitetsklubbansvarlig i Finnsnes IL Fotball  
 
Klubben skal ha en Kvalitetsklubbansvarlig registrert i FIKS.  
Hovedoppgaven til Kvalitetsklubbansvarlig er å sørge for at klubbens fokus tilknyttet 
Kvalitetsklubbkonseptet opprettholdes til enhver tid og at klubben er sikker på at arbeidet 
med konseptet gjennomføres på en kvalitetsmessig god måte.  
 
 
Ansvar og oppgaver  
 

•  Kvalitetsklubbansvarlig (KA) skal sørge for å ha best mulig kunnskap om 
konseptet, og kommunisere dette ut til styre og øvrige medlemmer. 

• KA skal være klubbens kontaktperson mot krets og forbund ved spørsmål knyttet 
til konseptet. 

• KA skal følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på 
implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis. 

• KA skal sette Kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever 
de retningslinjene som er satt. 

• KA skal følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet for 
kvalitetsklubber. 

• KA er direkte underlagt styret ved styrets leder og rapporterer til styrets leder. 
 
Engasjementsperiode 
 

• KA sitter i 2 år om gangen for å sikre kontinuitet 
• Erstatter til rollen som KA utpekes av styret etter direkte dialog med aktuelle 

kandidater 
 
Rapportering 
 

• KA er underlagt styret og rapporterer direkte til styrets leder. KA er ikke 
nødvendigvis medlem av styret, men funksjonen kan innehas av et av styrets 
medlemmer. 
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Rollebeskrivelse dommeransvarlig i Finnsnes IL Fotball. 

Hovedansvar 

• Dommer ansvarlig (DA) har ansvar for å rekruttere, beholde og utvikle dommere i 
klubben, både klubbdommere og kretsdommere. 

• DA er kontaktperson for lagledere og trenere i forhold til tilbakemeldinger på 
dommere. 

• DA skal følge opp og veilede dommere i kamp. 
• DA skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart, for både nye og 

gamle dommere. 
• DA har ansvar for å tilby dem som har ambisjoner og talent videre oppfølging og 

etterutdanning i samarbeid med Troms Fotballkrets 
• Sørge for å sette opp dommere til kamp, der kretsen ikke setter opp dommere. 
• DA rapporterer sportslig ledelse i Finnsnes IL Fotball 
• DA skal være en kyndig person med kunnskap om fotballdømming 
• DA skal, i samarbeid med klubbens dommerutvalg, organisere dommerforum for 

klubbens dommere, både gamle og nye. Forum arrangeres 1 til 2 ganger pr. år. 
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Rollebeskrivelse FIKS-ansvarlige i Finnsnes IL Fotball   
  
Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem, FIKS, er eid av Norges Fotballforbund.  
I FIKS skal klubben bl.a. registrere spillere, trenere og ledere, registrere kamptropper samt 
registrere og gjennomføre overganger samt melde på lag i seriespill. 
 
Det er for tiden Eilif Skogheim som er FIKS-ansvarlig i Finnsnes IL Fotball med Arnfinn 
Hanssen som back-up. 
Eilif Skogheim har følgende kontaktinfo:  E-post es@fil.no, tlf. 975 25 222 
Arnfinn Hanssen har følgende kontaktinfo: E-post allianse@fil.no, tlf. 901 52 574  
  
 
FIKS-ansvarliges arbeidsoppgaver er:  
  

• Gi tilgang til FIKS for trenere, lagledere og andre som må ha tilgang til FIKS 
• Fortløpende registrere klubbens nye og gamle spillere som aktive/inaktive, eller 

delegere dette ansvaret til en dedikert person i klubben 
• Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer og kontrakter 
• Registrere personer med verv i klubben i FIKS 
• Sørge for at alle med brukerrettigheter i systemet kan sine oppgaver 
• Administrere overganger inn og ut av klubben 
• Veilede og hjelpe klubb-brukere ved eventuelle spørsmål 
• Melde på klubbens lag i seriespill, eller delegere dette ansvaret til en dedikert person i 

klubben 
 
Organisasjonsmessig tilknytning: 
 

• Rapporterer til styrets leder. 
 
 Kvalifikasjoner: 
 

• Gjennomført brukeropplæring i FIKS 
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Rollebeskrivelse politiattestsansvarlig i Finnsnes IL Fotball. 

Hoved ansvar 

Politiattestansvarlig (PA) sitt hovedansvar er å påse at alle med tillitsverv i klubben fremviser 
gyldig politiattest. 

 

Oppgaver som Politiattestansvarlig 

PA skal: 

• Ta kontakt med personer som er nye i aktuelle tillitsverv i klubben, før og under 
sesong. 

• Informere alle trener, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og 
ansvarsforhold overfor mindreårige om NFF’s og NIF’s krav om politiattest 

• Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest 
• Være ansvarlig for at aktuelle personer leverer inn politiattest hvert 3. år. 
• Være tilgjengelig for fremvisning av godkjent attest. 
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Rollebeskrivelse rekrutteringsansvarlig i Finnsnes IL Fotball. 

Den rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og 
handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for 
klubben. 

1. Rekrutteringsansvarlig i FIL Fotball bør ha trenerkompetanse på grasrotrenernivå, og 
det er ønskelig med erfaring fra å trene aldersbestemte lag. Hvis mulig ønsker klubben å ha 
personer som har fullført trenerveileder kurset. 
 
2. FIL ønsker oppstart av nye årganger i slutten av august eller en av de første ukene i 
september. Det skal planlegges en oppstart dag i løpet av en helg, der spillere og foreldre 
inviteres til oppstart av nye årskull.  
 
3. Rekrutteringsansvarlig anbefales å gjennomføre de første treningene i lag med de nye 
trenerne på årskullet. I tillegg er rekrutteringsansvarlig de nye trenerne sin kontaktperson. 
Rekrutteringsansvarlig hjelper også til slik at nye trenere får meldt seg på trenerkurs. 
 
4. Rekrutteringsansvarlig bør også ha ansvaret for innholdet i disse tiltakene for på den 
måten bidra til at alle får mest mulig lik inngang til klubben. 
 
5. Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat 
til de nye årskullene. Bør ha minst 5 personer som bidrar på nye årskull. Anbefales 2 
trenere, oppmenn, foreldrekontakt, dugnadsansvarlig. 
 

6. Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye 
årskullene. Det holdes et foreldremøte på oppstarts dag her er det naturlig at klubbens 
verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig 
informasjon. I tillegg anbefales det å ha et nytt foreldremøte etter ca 6 måneder. 

 

7 .Rekrutteringsansvarlig i samarbeid med sportslig utvalg har et ansvar for å evaluere 
og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan. 
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Rollebeskrivelse trenerveileder i Finnsnes IL Fotball   
  
Klubben skal ha en Trenerveileder registrert i FIKS med definerte ansvarsområder og 
overordnet ansvar for oppfølging av klubbens trenere. Trenerveilederens rolle er å være 
trenerens trener, i tillegg til å ha et ansvar for at klubbens verdigrunnlag og sportslige 
retning gjennomføres på forskjellige årganger og lag. Trenerveilederen må ha 
gjennomført minimum Grasrottrenerutdanningen, samt gjennomføre NFF’s kurs for 
trenerveiledere.  
  
Målsetting  
  
Å utvikle, forankre og veilede trenerne overfor FIL Fotballs aktiviteter innen FairPlay 
mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.   
  
Ansvar og oppgaver   
  

• Sparringspartner for trenerne – være retningsgiver på feltet og i praksisen rundt 
lagene, og skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål.  

• Én til én-oppfølgning av trenere på felt, men også evne å se treneren i sitt team og 
hjelpe treneren med å reflektere rundt dette.   

• Hjelpe trenerteam med å gjøre hverandre gode/bedre – gjennom å synliggjøre 
hvilke roller og praksis på feltet som de enkelte trenere bør ha.   

• Sørge for at trenerne i klubben har oversiktlige års- og periodeplaner som 
samsvarer med klubbens sportsplan.   

• Sørge for at det er samsvar mellom klubbens sportsplan og faktisk aktivitet og 
praksis på feltet.   

• Ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal 
organiseres.   

• Ansvarlig for gjennomføring av trenerforum i klubben, komme med innspill til 
trenerforum og ansvarlig for at klubben gjennomfører minimum tre trenerforum i 
løpet av året.   

• Ansvarlig for egne trenerforum for mindre grupper av trenere etter behov   
• Utdanning – skal kartlegge kompetanser og bidra til at alle trenere har nødvendig 

utdanning.  
• Bevisstgjøring av trenernes egen praksis og utvikling på kort og lang sikt.   
• Rekruttering av nye trenere, og være samtalepartner for Sportslige utvalg.  
• Motivere trenere til å gjennomføre trenerutdanning.  
• Hjelpe trenere med å synliggjøre klubbens verdier på feltet.   
• Være bindeledd mellom treneren og klubbens ledelse.  

  
Trenerveileder er underlagt klubbens vedtekter og retningslinjer, samt Norges 
Fotballforbunds gjeldende lover og bestemmelser. Trenerveileder er underlagt klubbens 
styre, og har møterett og informasjonsplikt i styrets møter.  
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