Asker Skøyteklubb
Posboks 336.
1372 Asker

Årsmøtet 2019
Klubbens styring og drift – utvalg
bakgrunn
Klubbens primære oppgave er å sikre aktivitet. I en tid hvor frivillighet står under press, er
klubben stolt av sitt mantra: ‘frivillighet’.
Samtidig forventes en profesjonalisering av klubbens styring og drift.
Medlemmer forventer det, forbundet forventer det, kommune forventer det, osv.
Det er mange oppgaver å løse i en klubb, og uten en ansatt daglig leder har styret nødt til å
etablere utvalg som får ansvar for konkrete oppgaver som må løses for å sikre klubbens drift.
På vedlagt oversikt visualiseres oppgaver knyttet til klubbens styring og drift, fra
kjernevirksomhet til alt som må gjøres rundt dette.
Årsmøtets vedtak
a. Det kan etableres følgende utvalg (antall personer mellom parentes):
1. Arrangementsutvalg – rutinearrangement klubbløp, klubbkveld, nissemila,
Risengaløp, årets mørkeste, aller siste indre, takk for hjelpenfest, funksjonærlister –
(4)
o ved et Norgescup eller et NM kan eget utvalg etableres
2. Teknisk utvalg - tidtaker, klokke, data, print, kommunikasjon, lyd (musikk/tale) – (3)
3. Kortbane-utvalg – inkl banereservering, utstyr, evt. løp - (3)
4. Inline-utvalg – inkl. baneforhold Bjerkås, utstyr, evt. løp - (3)
5. Rekrutteringsutvalg – organisere rekrutteringstiltak, innregistrering (‘vert’ / mottak),
annonsering/flyere - (3)
6. Utvalg Banedrift - organisere at putene settes opp, sette opp og følge opp
bemanningsliste for vakthold + sikkerhet, måke klubbhus + reklamebannere,
kommunikasjon med kommunens mannskap - (3)
7. Utvalg Kiosk- og kafedrift – organisere innkjøp og bemanning samt oppfølging
frivillige - (3)
8. Utvalg Media + web + presse – bistå arrangementsutvalg og evt andre utvalg med
publisitet - (3)
9. Sponsor-utvalg – organisere nye sponsorer/annonsører, og vedlikeholde kontakter - (3)
10. Utvalg for Folkehallen - (4)
b. Hvert aktivt medlem forventes å bli representert i minst 1 utvalg
(et aktivt medlem deltar på trening, på stevner eller er mosjonist på is).

