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1.3 Organisasjon og rollefordeling 

 

Haugsbygd Idrettsforening er organisert som et fleridrettslag, delt inn i gruppene fotball, ski og 
håndball. De ulike gruppene har selvstendig styre, drift og økonomi underlagt klubbens 
hovedstyre. Gruppene er representert i hovedstyret med ett medlem fra gruppestyret. 

1.3.1 Fotballgruppas styre – organisasjon 

Styret i Fotballgruppa skal sørge for tilrettelegging og oppfølging av den daglige driften av 
gruppens aktiviteter. Styret skal følge opp aktivitet og sikre forsvarlig økonomisk drift, og legge til 
rette for mer og bedre aktivitet. 

1.3.2 Rollefordeling i styret 

a) Leder – Henning Skøien (e-post: leder@hif-fotball.no) 

 Koordinere og lede styrets arbeid. Delta som medlem i hovedstyret. 

b) Nestleder – Gunn Iren Midtbø (e-post: nestleder@hif-fotball.no) 

 Stedfortreder for leder. Ansvarlig for organisasjonsplan med rutine- og 
 funksjonsbeskrivelser, og sponsorarbeid bane. 

c) Sekretær – Cecilie Moe Henriksen (e-post: post@hif-fotball.no) 

 Innkalling til møter, og utarbeidelse av referater. Ansvarlig for fotballgruppas årshjul. 
 Hovedkontakt for post fra kretsen og fordeling av denne. Føring av medlemsregister. 
 Politiattester.  

d) Sportslig ansvar – (e-post: sportsligleder@hif-fotball.no) 

 Ansvarlig for trener- og spillerutvikling. Utarbeide og oppdatere sportsplan. Oppfølgning 
 av Sone Ringerike/Jevnaker jenter,  klubbens FIKS-kontakt og dommeransvarlig. 

 Sone Jenter Ringerike – Per Arne Aspholt  

 Lagspåmelding, overganger i FIKS – Knut Kristian Larsplass 

 Dommeransvarlig – Tommy Gjestad 
 

e) Banekoordinator – (e-post: banetid@hif-fotball.no) 

Fordeling av treningstider. Føring av banekalender. Ansvarlig for nøkler til garderober på 
skolen. 

f) Bane- og anleggsansvarlig – (e-post: banedrift@hif-fotball.no) 

 Ansvarlig for vedlikehold og drift av kunstgressbanen og tilliggende areal, Åsbygdabanen, 
 Vang grusbane og Vang gressbane. Organisering av dugnader på anleggene. 
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g) Kasserer – Karin Synnøve Lund (e-post: kasserer@hif-fotball.no) 

 Ansvarlig for budsjett og regnskapsførsel, fakturering, betalinger, refusjon av utlegg, 
 treningsavgifter og purringer. Koordinere påmelding til Knøttefestival og 
 Ringeriksmesterskapet. Kontakt med kioskansvarlig. 

 Kioskansvarlige – Linda Evensen Alexandersen og Hanne Sundberg 
 

f) Materialforvalter – Bjørn Egil Grefsrud (e-post: material@hif-fotball.no) 

 Ansvarlig for utstyr, drakter/klær. Rutiner for materiell. Hovedkontakt overfor 
 utstyrsleverandør Sandberg Sport. Ansvarlig for fotballgruppas webside og FB-side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


