Rekrutteringsansvarlig 2022
Rollebeskrivelse: Rekrutteringsansvarlig (RA)
RA er en dedikert frivillig. Den RA skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.
Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for GØIF. RA må levere politiattest til
klubben, politiattest må være på plass før personen begynner i sin rolle. http://goif.no/krav-om-politiattesti-goif/

1. Kompetansekrav: RA rekrutteres fra klubbens barnefotballavdeling, det kan med stor fordel være
trener/lagleder eller en annen forelder som vil bidra inn mot klubb. Det kreves at ansvarlig kjenner
klubbens organisasjonsplan og sportsplan.
2. Oppgaver:
• Samarbeide med lagene i klubben og hjelpe til med planlegging og gjennomføring av
rekruttering inn mot lagene. Dette bør alle lag gjennomføre årlig, uavhengig av hvor mange
man er, men de lag som mer mest sårbare ifht. antall spillere bør prioriteres.
• Delta på relevante forum fra krets/forbund.
• Ha oversikt over antall spillere og lag, og etterstrebe økning av antall på begge områder.
Ved bruk av GSI så kan man se hva potensialet (antall elever i skolene) er.
https://gsi.udir.no/app/#!/view/units/collectionset/1/collection/97/unit/1789/
• Følge opp rekrutteringsplan og videreutvikle denne.
• Samarbeide med ansvarlig i Helgerød/Samarbeidsklubb.
3. Rapportering og ansvar: Ansvar løper løpende gjennom ett år, fra årsmøte til årsmøte og omfatter
oppgaver nevnt i denne rollebeskrivelse. Det rapporteres til sportslig leder. RA har ansvaret for
innholdet i tiltakene bidrar til at alle får mest mulig lik inngang til klubben. RA oppfordres også til
årlig å evaluere tiltak og rapportere til klubbens styre v/sportslig leder.).
4. Informasjon skoler: Ved skolestart august, optimalt første skoleuke, skal alle elever fra de aktuelle
skoler informeres om tilbudet/tiltak i GØIF.

RA i GØIF er sentral i rekruttering av nye spillere til eksisterende lag og samarbeider tett med
lagene i klubben, samt oppstarts- og jenteansvarlig.
GØIF ønsker alltid å minimum stille lag i alle årsklasser, gutter og jenter. Samt følge opp og
bistå lag med rekruttering fra år til år i overgangene til nye spillformer 3v3 -> 5-er -> 7-er -> 9-er
-> 11-er. Da er det essensielt at laget/gruppen/stallen øker samtidig som det kreves flere
spillere for gjennomføring.
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