FIKS-ansvarlig 2022
Rollebeskrivelse: FIKS-ansvarlig (FA)
Ansvarlig for FIKS er en dedikert frivillig. FA skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og
handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for GØIF. Rollen
krever godkjent politiattest: http://goif.no/krav-om-politiattest-i-goif/
Rollen ”FIKS-ansvarlig” har følgende hovedansvarsområder:
a) Informasjon: Informere klubbens hovedstyre, sportslig leder og trenerkoordinatorer slik at alle til
enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette
inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en
naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at
klubbhverdagen blir enklere.
b) Brukeradministrasjon: Påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige
”tilganger” til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til:
a. To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator”
b. En, hvis ikke samme, kan ha ansvar som overgangsansvarlig.
c. En, hvis ikke samme, er Kvalitetsklubbansvarlig.
d. Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med
rettighet som ”Klubb-bruker”
e. Vestfold Fotballkrets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a). Brukere med
rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt b).
c) Brukeropplæring: Sørge for at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre
påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.
d) Påmeldinger av lag: Dialog med lagledere og sørge for at lag blir påmeldt til
seriespill/aktivitetsturneringer innen gitte frister, og at alle lag i klubben har fått sine lag påmeldt.
Dersom samarbeidslag, så kan det være lurt med en dialog med FIKS-ansvarlig i samarbeidsklubb.
e) Fordele roller og personer i FIKS: Påse at roller som begynner/slutter i klubb admin, eller rundt lag
blir oppdatert med riktige roller i FIKS. Dobbeltsjekke dette når man melder på lag hvert år. Ellers
når man får beskjed om at noen slutter. Nye roller settes til 10-15år frem i tid slik at man ikke må
tildele nye roller så alt for ofte. Og heller være mer nøye med å avslutte de.
f) «Min fotball» appen: Appen «Min fotball» synkroniseres med FIKS. Det er derfor ekstra viktig at
kontaktpersoner stemmer overens med lagene.
g) Medlemsansvarlig: God kommunikasjon mellom FIKS-, Overgangs- og Medlems- ansvarlig er viktig
da disse oppgavene og systemene henger sammen.

FIKS står for Fotballens Informasjons- og Kommunikasjons System.
FIKS eies av Norges Fotballforbund (NFF), og systemet holder oversikt over og
administrerer all fotballaktivitet underlagt NFF.
http://www.fotball.no/Kretser/vestfold/klubb/Klubbdrift/FIKS/
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