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Bagn Idrettslag
Stiftet:
Idrett:
Postadresse:
Besøksadresse:
E-postadresse:
Bankkonto:
Bankforbindelse:
Organisasjonsnummer
Registrert tilknytning til
Registrert tilknytning til:
Årsmøtemåned:
Regnskapsfører:

5. Mars 1911
Fler idrettslag
Postboks 25, 2929 BAGN
Fossvangbakkin 14, 2930 BAGN
post@bagnil.no
2320 17 93327
SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES
975 572 528
Innlandet Idrettskrets
Sør-Aurdal Idrettsråd
Februar/mars
Gøtt Regnskap AS

Formål
Bagn Idrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på̊
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Lover og bestemmelser
Idrettslaget er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og plikter å følge NIFs lov. Idrettslaget er også pliktig til å følge
andre norske lover og regler.
Sentrale lover er
- NIFs lov
- Idrettslagets egen lov
- Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd
- Merverdiavgiftsloven
- Arbeidsgiveravgiftsloven
- Skattebetalerloven

Om organisasjonsplanen
Norges Idrettsforbund skriver
«Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslaget interne organisering og
aktivitet. Mange idrettslag har en organisasjonsplan som angir skjematisk hvordan laget er organisert. Dette er en
minimumsplan. Vi anbefaler imidlertid at man legger noe mer arbeid i organisasjonsplanen da det vil tydeliggjøre
lagets virksomhet, visjoner og målsetninger. Jo mer arbeid klubben legger ned i organisasjonsplanen, jo smidigere
vil driften av klubben gå»

Andre styrende dokumenter i Bagn idrettslag
Lov for Bagn idrettslag gjeldende fra 1. januar 2020.
Vedtatt av styret i Bagn idrettslag, 3. mars 2020.
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Organisasjon (oppdateres etter vedtak årsmøtet)
Hovedstyre:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Steinar Skjerve,
Morten Bellika Johansen,
Tore Skjerve,
Solfrid Olmhus
Karsten Øyhus
Anne Cathrine Dyve,
Oddvin Sørbøen,

steinarskjerve@me.com,
mobil 922 24 881
mortenminstemann@hotmail.com, mobil 906 76 108
tore.skjerve@online.no
mobil 907 43 140
solfrid.olmhus@gmail.com
mobil 915 71 569
oyhus89@gmail.com
mobil 950 47 112
anne_dyve@hotmail.com
mobil 911 92 108
oddvin@valdresskigard.no
mobil 924 59 590

Varamedlem:

Kristin Kamben

kristinkamben@hotmail.com

mobil 908 82 281

Ansvarlig for politiattester: Tore Skjerve

tore.skjerve@online.no

mobil 907 43 140

Leder skigruppa
Leder treningssenter
Leder fotballgruppa
Leder sykkelgruppa
Friidrettsgruppa/
idrettsmerkekontakt
Bruktbutikk/senior?
Idrettsskole
Revygruppa
Turkarusell

Oddvin Sørbøen,
Karsten Øyhus
Steinar Skjerve
Morten Bellika Johansen

oddvin@valdresskigard.no
mobil 924 59 590.
oyhus89@gmail.com
mobil 950 47 112
steinarskjerve@me.coom
mobil 922 24 881
mortenminstemann@hotmail.com, mobil 906 76 108

Anne Cathrine Dyve
Torhild Skjerve

anne_dyve@hotmail.com
torhild.skjerve@online.no

mobil 911 92 108
mobil 918 30 496

kontaktperson Karsten Øyhus
Anne Cathrine Dyve

oyhus89@gmail.com
anne_dyve@hotmail.com

mobil 950 47 112
mobil 911 92 108

Revisorer

Tommy Bjørke
Silje Langerud Skaro Dokken

silje@rrvaldres.no

mobil 988 36 885

Valgkomite

Monica Juvkam

sojuvkamo@gmail.com

mobil 990 37 583

Merknad:
Hovedstyret

Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet

Barneidrettsansvarlig:

Kjønnsfordeling: ” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styre, råd, utvalg mv. med mer
enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være
representert” Jf. Idrettslagets lov § 5, 1-2.

Årsmøtet
✓ Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
✓ Årsmøtet blir avholdt årlig i februar/mars som er fastsatt i loven. (senest 31. Mars)
✓ Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen, og de særkretser idrettslaget er
tilsluttet. Protokollen kan legges ut på̊ idrettslagets internettsider.
✓ Innkalling til årsmøtet skal skje 1-EN måned før årsmøtet avholdes.
✓ Innkalling annonseres på̊ nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.
✓ Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1 uke
før. (legges ut på www.bagn.no)
✓ Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten.
Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
✓ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan
klubben skal drives bør, stille på̊ årsmøtet.
✓ Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i loven, - §§ 14. 15, 16 og 17.
✓ Tidligere årsmøtedokumenter ligger på www.bagn.no/arsmotedokumenter/
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Styrets funksjon og sammensetning
Alle valg skjer i forhold til lov normen for NIF og gjelder for et år, men det bør tilstrebes at valgperioden for det
enkelte styremedlem er 2 år. Det bør legges opp slik at ikke hele styret er på valg, men at det er kontinuitet i styret
Hovedstyret skal:
✓ Planlegge å ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt
oppgaver beskrevet i § 1 NIFs lover, lov norm for idrettslag. styret har ansvar for at det finnes
retningslinjer for aktiviteten i klubben
✓ Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
✓ Stå for lagets daglige ledelse i samarbeid med eventuell daglig leder, og representere laget utad
✓ Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.
✓ Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.
✓ Legge til rette for at det blir mest mulig aktivitet
Arbeidsoppgaver:
Leder
✓ Klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
✓ i samarbeid med eventuell daglig leder står lederen for klubbens daglige ledelse i, koordinerer styrets
og klubbens totale aktivitet innkaller i samarbeid med sekretær til styremøter, forbereder saker og
leder møtene.
✓ Ansvaret for at grupper uten egen leder/styre har aktivitet (pt fotball og idrettsskole)
✓ Har innsyn på alle bankkonti
✓ Signerer på vegne av idrettslaget
Nestleder
✓
✓
✓
✓

Fungerer som leder under dennes fravær.
Bistår leder og danner et lederteam med denne.
har ellers definerte oppgaver, på̊ samme måte som et ordinært styremedlem
Sammen med leder ansvaret for at grupper uten egen leder/styre fortsatt har aktivitet

Sekretær
✓ Referater fra hovedstyremøte føres av idrettslagets sekretær.
✓ Sekretæren har sammen med styreleder/eventuelt daglig leder ansvaret for den daglige
administrasjon av idrettslaget.
✓ Fører medlemsregisteret og lager fakturagrunnlaget for dette
✓ Har innsyn på alle lagets bankkonti

Kasserer - økonomi
✓ Fører regnskapet i henhold til lovkrav. (Gjøres av Gøtt regnskap AS)
✓ Følger opp undergruppene og ser til at vi følger budsjettene
✓ Lager rapporter til bruk i styret slik at alle kan følge med på den økonomiske utvikling
✓ Betaler lagets regninger fra konto
✓ Innsyn i alle lagets bankkonti
Styremedlemmer
✓ Møter på̊ styrets møter
✓ Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
✓ Kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks. Informasjon/web, Sosialt ansvarlig,
Materialforvalter, Tur & trim osv.

Ledere av de større undergruppene deltar på styremøter (ski, fotball, treningssenter, idrettsskole) Mindre grupper
ved behov/ønske. Hovedstyret består av styremedlemmer + gruppeledere ski, fotball og idrettsskolen.
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Bagn idrettslag sitt styre og gruppeledere skal påse at personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad,
ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming. Gruppeledere har ansvaret for at nye trenere/lagledere/ansvarlige blir avkrevd politiattest.
Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges på̊ årsmøtet etter innstilling fra styret
Barneidrettsansvarlig
Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for
barneidretten. Dette kan være styremedlem eller gruppeleder.

•
•

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben? (hentet fra idrettsforbundet.no)
Barneidrettsansvarlig skal:
1) Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere,
frivillige og foreldre.
2) Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at
barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette
er viktig.
3) Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene
og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.
4) I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et
mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..
5) I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling –
ref. utviklingsplanen.
6) Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra
grupper med dårlig råd.
7) Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.
Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og
rettighetene gjennom å:
Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks.
temakvelder, samlinger, fagseminarer.
Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som finnes på kurs.idrett.no

Medlemskap
Medlemmer
Medlemskap i Bagn Idrettslag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt
kontingent.
Medlemskap i Bagn Idrettslag kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. epostadresse post@bagnil.no benyttes.
En ansatt kan være medlem i klubben men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv
i klubben eller overordnede organisasjonsledd.
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas
opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal
medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Styret kan gjøre unntak ved spesielle tilfeller.
Ved innmelding må medlemmene fylle ut et skjema/gi opplysninger med navn, fødselsdato, adresse, e-post,
mobilnummer. Navn på foresatte på mindreårige. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemsregister.
Medlemsregisteret føres elektronisk.
Medlemskontingent sendes ut fra hovedlaget. Hver undergruppe er ansvarlig for å følge opp at alle aktive blir
meldt inn i idrettslaget
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Æresmedlemmer
Bagn Idrettslag har 8 æresmedlemmer. Æresmedlemmene mottar innrammet plakett på årsmøtet.
Æresmedlemmer har gratis inngang på alle arrangementer og tilbud i idrettslagets regi. Dette gjelder også Bagn
treningssenter.
Bagn Idrettslag har følgende æresmedlemmer: (tildelingsår i parantes)
Kjell Dokken
(1997)
Ole Herman Aamodt
(2011)
Tore Skjerve
(2011)
Kristian Berglund
(2011)
Avdøde æresmedlemmer er:
Bjarne Bang
Andres Brenno
Ole M Sørum
Trygve Storbråten

(1961)
(1991)
(1991)
(1991)

Nye æresmedlemmer utnevnes av styret. Æresmedlemmer er fritatt medlemskontingent.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet som egen sak. jf. bestemmelse i idrettslagets lov, §4.
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en rabattordning og en
må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor skal kontrollere medlemslister
mot regnskap. Alle som deltar i aktivitet gjennom idrettslaget skal være medlem. Dette gjelder spillere, trenere og
lagledere.
Medlemskontingenten sendes ut i januar hvert år. Følgende satser gjelder (sist endret på årsmøte 28.03.2019)
Barn og ungdom, tom 19 år
Voksne
Familie (2 voksne + barn tom 19 år)
Pensjonister, fra 65 år.

kr 250.kr 250.kr 500.kr 200.-

Bagn idrettslag skal ha elektronisk medlemsregister som vedtatt i idrettsforbundet. Endringer i
medlemskontingenten gjelder for påfølgende år, da innkrevingen er foretatt når årsmøtet gjennomføres.

Rutine for innkreving av kontingent:
Faktura sendes ut innen utgangen på januar måned. Det sendes ut purring i rimelig tid etter forfall.
I tillegg kan det kreves aktivkontingent for den idrettsgren der en er aktiv. Den trenger ikke godkjennes på̊
årsmøtet i hoved laget, men fastsettes av gruppene. Aktivkontingenten godskrives undergruppen i regnskapet.
Aktivkontingent kan kreves fra det året barnet fyller 7 år.
Bagn IL skal være et idrettslag for alle, det bør derfor tilstrebes å holde kostnadene ved å delta på et fornuftig
nivå. Foreldres økonomi skal ikke være en faktor for om barn skal kunne være med eller ikke.
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Treningsavgifter 2020 - Bagn treningssenter Raventola

Enkeltmedlem over 20år
Under 20 år
”Borteboende” heltidsstudent
Innmeldingsavgift/nøkkelkort
Mistet nøkkelkort

Måned

6 mnd

12 mnd

kr 375,kr 225,kr 225,-

kr 1 700,kr 1 100,kr 1 100,-

kr 3 000,kr 1 800,kr 1 800,-

kr 200,kr 100,-

Prisene settes og eventuelt endres av hovedstyret.

Treningssenteret er ubetjent og åpent alle dager fra 06.00 til 23.00.
Treningssenteret skal flyttes inn i Sør-Aurdalshallen. Prisene vil endres når vi kommer dit.
Avtalen på Raventola er sagt opp og vi flytter ut innen 1. Mai 2020

Aktiviteter
Fotball
Ski
Idrettsskole (alpint, klatring, svømming, turn m flere)
Innebandy
Sykkel
Tur & trim, Sør-Aurdal friskusen.
Stolpejakten
Bagn treningssenter Raventola
Svømming
Klatring
Håndball
Bruktbutikk med BUA (utlånsordning åpnes i 2020)

Arrangementsprogram
Planlagte arrangement i 2020:
Skisamling Leirskogen (jan 2020)
Skidag Stavadalen, siste søndag i vinterferien
SPB1 Valdresmesterskapet i skistafett, 9. mars 2019.
Sør-Aurdal rennet, Supersprint AVLYST
Skiavslutning Leirskogen, AVLYST
Ellingsæterrunden (skjærtorsdag) AVLYST
Stolpejakten foregår i tiden juni – oktober.
Kongsvegrittet (del av Kongsvegtrippelen) 15. august 2020
Grendatreff, Grendacup, 31.august
Bjødalskampen OPP (del av Kongsvegtrippelen) 14. september 2019.
Nissemarsj Valdrestunet. 8. desember 2019
Arrangement blir lagt inn på kalenderen på www.bagn.no og i SAposten
Datoene for arrangementene settes opp i god tid slik at en får laget en årsplan/kalender.
Det skal tilstrebes å unngå kollisjoner med andre større arrangementer i egen kommune. Pga av situasjonen
med Covid- 19 kan det bli endringer og avlysninger

Turkarusell
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Bagn Idrettslag har ansvaret for følgende turmål som inngår i turkarusellen for Sør-Aurdal:
Bjødalskampen, Fiskebufjellet, Langebergvarden, Kjeldeknatten, Storsvingen, Brattrudsvingen, Barnefeten,
Bagnsbergene gård Bergatn & Makalaus
Sør-Aurdal friskusen kåres ut fra registreringene i bøkene på alle turmålene. De som har 10 turer eller flere er
med i trekningen.

Anlegg
Bagn idrettslag eier Fossvang stadion med flere delanlegg (flerbruksflate, ballbinge osv)
Haugakollen nærmiljø/hoppanlegg samt lysløype på Leirskogen.
Bagn Idrettslag sine anlegg skal være rene, pene og tilrettelagt for alle aktuelle brukergrupper. Før og etter
hver sesong skal anleggene ses over slik at de fremstår representative og ryddige. Søppel og skrot skal fjernes
fortløpende.

Anleggsplaner
Løpende/2020
Fossvangområdet
Flytte den gamle løypemaskin fra Leirskogen til Bagn. Gjøre i stand garasjeplass.
Skilting av turstier (pågår)
Forlengelse av lysløypa på Leirskogen
På langtidsprogrammet
Klubblokaler på Fossvang inkludert garasje/lager
Oppdatering sykkelorienteringskart
Friidrettsdel ved kunstgressbanen.
Anleggsplaner skal vedtas i styret. Styret kan søke om ekstern finansiering for eksempel stiftelser på anlegg
som står på programmet, eller for utbedring av anlegg vi allerede har.

Utleie og utlån av utstyr
Idrettslaget har blant annet telt stoler & bord samt mye annet utstyr. Dette kan leies ut etter egen avtale. I
utgangspunktet leier vi ikke ut til andre enn idrettslagets medlemmer eller andre lag og organisasjoner. Dette
kan fravikes etter avtale
Ved utleie skal det være en som er ansvarlig for utstyret som leies. Idrettslaget skal ikke påta seg noe ansvar
ved feil bruk av utstyr.
Lyd og lysutstyret leies ut med mannskap. Inn og utbetalinger for lyd/lysutstyret skal gå vie egen konto i
idrettslaget.

Hjertestarter
Bagn IL hadde en hjertestarter som på sommeren tidligere plassert i kiosken på Fossvang. I vinterhalvåret
plassert i C-blokka. Hjertestarteren må ha jevnlig tilsyn og være tilgjengelig. Det må være klart hvor
hjertestarteren til enhver tid er. Hjertestarteren må byttes ut. Det må også avklares hvor den skal være nå som
C- blokka tas ut av bruk og kiosken «ikke er der»

Informasjon og kommunikasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via www.bagn.no og via www.facebook.com/bagnil. Det blir også brukt
epost, SMS, skriv på skolene, samt direkte skriv ut til medlemmene. I mange av gruppene brukes nå Spond for å
kommunisere aktiviteter, det fungerer godt. Vi har en klubbstyring på alle underliggende sponsgruppe ri
idrettslaget.
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Postadresse er Bagn Idrettslag, postboks 25, 2929 BAGN.
Epost post@bagnil.no
Besøksadresse er: Fossvangbakkin 14, 2930 BAGN

Fotografering/publisering av bilder på nett:
Vi tar mange bilder av barn og foreldre gjennom året. Dette legges ut på facebook, Bagn.no og i SAposten. Vi
skal i utgangspunktet ha samtykke for å kunne legge ut bilder.
Det er viktig at vi sørger for å innhente de nødvendige samtykkene hvis det skal tas bilder av barna. Dette
gjelder både dersom bildene bare skal brukes internt, og dersom de skal legges på nett - enten det er en
hjemmeside (med eller uten passord), en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider
Les mer her:
https://www.datatilsynet.no/Global/04_veiledere/I_beste_mening_Bokmaal_nettversjon.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/bilder-av-barn-pa-nett/
Vi har foreløpig ikke hatt noen reaksjoner på dagens praksis, men den er overordnet i strid med gjeldende
regelverk. Inntil videre fortsetter dagens praksis, men det skal vises skjønn og uønskede bilder skal fjernes
umiddelbart uansett begrunnelse.

Integrering
Bagn idrettslag skal være åpen og inkluderende. Samarbeide med flyktningetjenesten for å gjøre at flere får
være med på aktivitet på og utenfor banen.

Nettsider og sosiale medier
Bagn Idrettslag drifter
www.bagn.no Hovedsiden. Tilrettelagt
www.fossvang.no (pt ikke i aktiv bruk)
www.Kongsvegtrippelen.no (fellesside for Kongsvegtrippelen som ble oppdatert i 2019.
www.kongsvegrittet.no (infoside om Kongsvegrittet)
Facebooksider som tilhører Bagn IL er: BagnIL, Fossvangstadion, Mø vil ha flerbrukshall i Bagn, SAposten
Idrettslaget er på instagram (#bagnidrettslag) og har youtubekonto.
Tur og informasjonguiden gis ut årlig og sendes til alle hytteierne i kommunen. God respons på denne.
SAposten i papirutgave har ikke blitt gitt ut i 2019.

Informasjonsplan for krisesituasjoner
Vi må̊ erkjenne at en krise kan oppstå̊ i var klubb. Taket på̊ hallen kan ramle ned, en buss/bil med et lag/spillere
kjører i fjellveggen, spiller/leder/trener/medlem som tar sitt eget liv, plutselige dødsfall i forbindelse med kamp
eller trening og lignende.
Vi som klubb må̊ være forberedt på̊ å takle hva det måtte være. Ulykker og kriser oppstår plutselig.
For å unngå̊ handlingslammelse og kaos må̊ vi ha en plan for krisehåndtering.
Styret og de ansatte må̊ ta seg tid til å etablere tiltak som tar for seg hva som skal gjøres under en krise. Styret
må̊ til enhver tid være forberedt og bevisste på̊ at en krisesituasjon kan oppstå.̊
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Ved en krisesituasjon skal kriseteamet for Sør-Aurdal kommune kontaktes.
Kriseteamet skal bidra til å styrke tilbudet og organisere støttesamtaler til de som har vært involvert i
ulykker/kriser, og deres nettverk.
For kontakt på dagtid, ring

Sør-Aurdal kommunes sentralbord:

61 34 85 00.

Utenom kontortiden, ring

Valdres legevakt

61 36 10 44

Eller sentralt nødnummer

116 117

Det kan dreie seg om ulykker/katastrofer hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø bør
bearbeides med personell som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.
Eksempler på hendelser som kan utløse krise er:
✓ brå dødsfall blant nærstående personer
✓ ulykke-, volds- og katastrofeopplevelser
✓ egen alvorlig sykdom, skade, invaliditet
Gruppen har nært samarbeid med det etablerte behandlingsapparatet, og må oppfattes som et tillegg til dette.
Kriseteamet er sammensatt av personer fra ulike yrkesgrupper/fagfelt. Det er også kommunens team for
selvmordsforebyggende arbeid. Har du spørsmål til kriseteamet, hvordan de jobber, hva de kan brukes til osv.
ta kontakt med en i teamet.
Vaktsentralen formidler kontakt med kriseteamet utenom kontortid: Valdres legevakt:

61 36 10 44

Økonomi
✓ Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
✓ Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. Undergruppene må sette opp sine
budsjetter
✓ Avvik i forhold til budsjett i løpet av året må følges opp i styret
✓ Idrettslagets hovedbankforbindelse er Sparebank 1 Hallingdal Valdres
✓ Alle inn og utbetalinger skal gå via konto. Alle utbetalinger skal godkjennes av to personer.
✓ Det skal tilstrebes å holde kontantbeholdninger så lave som mulig ved å sette inn fortløpende på
konto. (pga økt gebyr ved innskudd må det vurderes å samle opp ved små beløp)
✓ Det er viktig med god kontroll på regninger og bilag slik at vi får betalt regninger i riktig tid. Vi skal
tilstrebe å alltid betale til riktig tid. Da må regningene komme til kasserer så raskt som mulig.
✓ Vi bruker elektronisk regnskapsføring. Faktureres ønskes primært på EHF format elle rtil epost
faktura@bagnil.no
Styret i Bagn idrettslag utarbeider en økonomihåndbok. Denne vedtas og oppdateres i løpet av året av styret.
Malen i økonomihåndbok for idrettslag brukes som mal.
Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for idrettslaget for å sikre god økonomistyring.
Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene
til idrettslaget fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.
Formålet med økonomihåndboken kan oppsummeres i tre punkter:
- Idrettslaget skal bruke og forvalte idrettslagets midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med
det som er vedtatt på årsmøte
- Idrettslaget skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering
- Idrettslaget skal ha en forsvarlig økonomistyring
- Idrettslaget skal ha en klar fullmaktsstruktur
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Regnskap
Bagn Idrettslag fører et regnskap der hoved laget og hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til
regnskapsloven.
Hovedstyret er ansvarlig for økonomien, ikke gruppeledere eller andre i klubben. Gruppeleder har ansvar for at
sin gruppe holder seg innenfor oppsatt budsjettramme.
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom idrettslaget sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører
klubben medlemmer inn på personlige kontoer. Det skal jobbes for å redusere bruken av kontanter til et
minimum. Dette både av sikkerhetsmessige årsaker, men også for å hindre at enkeltpersoner må håndtere
større pengebeløp. Dette også for å unngå mistanke om underslag eller andre mislighold.
Bagn Idrettslag har egen betalingsterminal som bør/skal benyttes på arrangementer. I tillegg benyttes
Izettle/VIPPS der det er praktisk og naturlig. Vi ser at mange benytter seg av Vipps.
Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom idrettslagets konto eller andre godkjente
betalingsløsninger (www.deltager.no, min idrett, VIPPS)
En får kun refundert utlegg etter regning/kvittering.
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.
Ytterligere rutiner utarbeides ved behov
Lag som skal på Norway Cup/Lerumcup osv plikter å holde oversikt over eventuelle egenandeler og holde egen
oversikt over inn og utbetalinger. (Lagene får tildelt egen konto i idrettslaget)Brudd på dette medfører at laget
ikke mottar støtte fra Bagn ILs hovedlag. Lag som deltar på Norway cup og som ikke benytter drakter med våre
sponsorer må påregne vesentlig reduksjon/bortfall i støtten.

Økonomisk utroskap/varslingsplikt
Dette er et vanskelig emne men husk at dere forvalter medlemmenes penger. Kontanter settes så raskt som
mulig inn på konto. Spesifisert Innskuddskvittering/bilag gis til kasserer. Eventuelle mistanker om mislighold
meldes til styreleder eller nestleder i idrettslaget.
Eventuell mislighold/utroskap skal politianmeldes.

Lønn og honorar
Det kan betales ut kr. 8000,- til en person i løpet av et år uten å trekke skatt.
Dessuten kan det betales ut kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser. Det skal leveres kjøreliste og kvittering
for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr. 10 000,- skal det innberettes til skatteetaten. Dette gjøres av
regnskapsfører (Gøtt regnskap på Fagernes)

Kiosk
Kiosk på Fossvang og under enkeltarrangement i undergruppene. Kiosken på Fososvang har ikke vært i drift
siste år, men det er ønskelig at detet nå i 2020 er i gang igjen. Dokumentasjonen av kontantsalget må vise utog innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles og signeres. Pengene settes inn på konto så snart som mulig.
Bilag leveres til kasserer. Kontonummeret er 2073.07.00939. Innskudd gjøres på bank i butikk på Spar
fortløpende. Det benyttes også Izettle.

Klubbforsikring
Bagn Idrettslag er forsikret i Eika forsikring. Det er tegnet lag og klubbpakke i Gjensidige (styreansvar,
klubbansvar, rettshjelp, ulykkesforsikring og kriminalitet (underslag).
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Ellers følger idrettslaget idrettsforbundets og særforbundens forsikringsordninger. Forsikringene bør
gjennomgås årlig.

Sponsoravtaler
Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse
fra hovedstyret. Cirkle K er delsponsor der avtalen gjelder fotballgruppa
Vi har 2 generalsponsorer : Valdrestunet matsenter Spar og Brødrene Dokken AS.
Hovedsamarbeidspartnere er FG-Bygg, Gausdal landhandleri, Valdresskigard og Sparebank1 Hallingdal Valdres.
Avtalene har en varighet på 1-3 år.
I tillegg har vi samarbeidsavtale med Intersport - Bagn Sport og en avtale med Cirkle K som gjelder
fotballgruppa.
Det er viktig at vi støtter opp om våre sponsorer og tilstreber å bruke disse ved innkjøp. Det forutsettes at
idrettslaget oppnår konkurransedyktige priser/vilkår. På større anskaffelser (over 20.000) må en vurdere
særskilt om forskjellen er vesentlig. Hovedsamarbeidspartnere skal spørres først.
Hovedsamarbeidspartnere skal profileres der det er ønskelig og hensiktsmessig. Bagn Idrettslag er registrert i
merverdiavgiftsregisteret. Det er mva på sponsorinntektene til Bagn Idrettslag.

Klubbfarger/profilering
Bagn idrettslags hovedfarge er rødt. For fotballagene er det røde trøyer, hvit shorts og røde strømper som er
korrekte farger. Det er viktig at draktene er korrekte i følge våre inngåtte sponsoravtaler
Bagn Idrettslag skal tilby profileringsartikler med god kvalitet til fornuftige priser. Bagn Idrettslags klubbfarge er
rødt og skal benyttes så langt det er praktisk mulig. Rødfargen kan kombineres med hvitt og sort. Styret i Bagn
Idrettslag bestemmer hvordan profileringstøy skal se ut, ikke den enkelte undergruppe. På overtrekk kan også
sort benyttes.
Trenere, aktivitetsledere og lagledere mottar gratis treningsjakke/windbreaker. Suppleres ved behov.
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Logo

Dette er Bagn Idrettslag sin logo.
Den finnes i vektorisert format og flere andre formater.
Kontakt post@bagnil.no for å få den tilsendt.

Profilering
Bagn IL skal ha god kvalitet på sin grafiske utforming. Kostnader til arrangementsplakater dekkes av hovedlaget.
Kongsvegrittet og Bjødalskampen OPP er lagd på egen mal og trykkes av Hallingdal trykk. Sponsorlogoene skal
være med.

Dugnad
Bagn idrettslag drives på frivillig basis og er helt avhengig av dugnad for å drive og finansiere vår virksomhet. Å
ta vare på utstyret vi har gjennom året er viktig for å holde kostnadene nede.
1.

Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Bagn idrettslag henstiller medlemmer og foreldre om å
stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som
”tvangsordninger”.

2.

Bagn IL kan ikke på pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og gi dem bøter for
uteblivelse fra dugnader. Det kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer
som ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad.

3.

Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en
forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges
ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene.

Dugnader og inntektsbringende tiltak skal være forankret/kjent hos gruppeleder/hovedstyret . Dugnader skal
som utgangspunkt skje ut fra deltagelse på aktivitet og ikke som passivt/støttemedlemskap.
Det tilstrebes å arrangere en frivilligfest på slutten av året for å hedre de som møter på dugnad/frivillige. Bagn
IL har tegnet forsikring som gjelder deltagere på dugnad. Kostnader ved denne festen og forsikringen føres på
hovedlaget.
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Vedlegg:
Forventninger til trenere, lagledere, utøvere og foresatte
Forventninger til trenere og lagledere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som lagleder eller trener Bagn idrettslag forventes det at man setter seg inn i klubbens vedtekter,
handlingsplan og sportsplan, og følger de retningslinjer som inngår i disse.
Det forventes at man opptrer kollegialt og positivt ovenfor klubbens styre, ansatte og øvrige
tillitsvalgte.
I den grad det er mulig bør man stille opp på møter og i trenerfora som arrangeres.
Det er viktig at man gir ros og ris på̊ en konstruktiv måte.
Som lagleder eller trener i Bagn Idrettslag har man en lederrolle i klubben.
Det er viktig at man opptrer på̊ en forutsigbar måte som skaper trygghet og respekt.
Møt godt forberedt til møter, treninger og kamper.
Stå frem som et positivt eksempel når det gjelder holdninger til tobakk, alkohol og andre rusmidler.
Opptre ærlig og rettferdig i alle sammenhenger.
Lær dine spillere å opptre på̊ en positiv måte ovenfor med- og motspillere, dommere og ledere.
Oppfordre spillerne til å være inkluderende, og skape et godt samhold.
Tendenser til mobbing eller ufin oppførsel skal ikke tolereres.
La spillerne/foreldregruppen få ta del i viktige beslutninger.
Vær flink til å gi ros og oppmuntringer.
Ta hensyn til individuelle behov eller svakheter. Om spilleren har problemer i forbindelse med skader,
dårlig motivasjon eller stagnerende utvikling, er det viktig å opptre som støttespiller og motivator.
Kortsiktig resultatfokusering skal tones ned.
La sportslig fremgang komme som et resultat av trivsel og glede ved å utføre trening og kamper.

Forventninger til utøvere og foresatte i Bagn idrettslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vis respekt for klubbens arbeid.
Bli kjent med klubbens historie.
Prioritere skolearbeid foran idretten.
Lære å ta ansvar sammen med resten av spillergruppen.
Vis respekt for andre uansett rase eller religion.
Være ærlige.
Lære om farene ved bruk av rusmiddel.
Lære om trafikksikkerhet i forbindelse med sykling/kjøring til trening og kamper.
Lære om sunt kosthold, og inntak av mat og drikke i forbindelse med trening og kamper.
Ha en fornuftig holdning til søvn og hvile i forbindelse med trening og kamper.
Møte til rett tid før trening og kamper. Si fra om man ikke kan stille.
Holde eget utstyr i orden, og være med å passe på at lagets utstyr til en hver tid, blir tatt vare på.
Alltid opptre med høflighet ovenfor motstandere, både spillere, trenere og ledere
Alltid forlate garderoben ryddig, - gjelder både på̊ hjemme og borte.
Påvirkes i sin innstilling til trening, slik at viljen til å lære er på̊ topp når treningen starter.
Påvirkes til egentrening med ball.
Oppmuntrer medspillere i medgang og motgang.
Lære og takle både medgang og motgang.
Ha en positiv holdning til dommerne.
Takke dommere og motspillere etter kamp.
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