Sportslig Leder 2022
Rollebeskrivelse: Sportslig Leder
Sportslig leder (SL) er en dedikert frivillig. Hun/han skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og
handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for GØIF. SL må
levere politiattest til klubben, politiattest må være på plass før personen begynner i sin rolle.
http://goif.no/krav-om-politiattest-i-goif/
SL rapporterer til hovedlaget og representer sportslig utvalg i styremøter.
Ansvarsområder:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og
se til at disse blir fulgt.
Jobber systematisk med utvikling og fremtiden til klubb samt sentral i anskaffelse av trenere og
andre nøkkelverv, gjerne ved hjelp av andre sentrale roller i klubben. Trenerkoordinatorer,
Valgkomiteen etc.
Arrangere og lede 2-4 møter i Sportslig utvalg (SU) årlig
Følger opp alle roller i SU
Økonomisk styring av fotballen, herunder budsjett, regnskapsforbindelse.
Utvikling av sportslig kompetanse i klubben, og samarbeider med trenerkoordinatorer og
kvalitetsklubb ansvarlig.
Ansvarlig for avtaler mellom GØIF og andre klubber. Dette innebærer både samarbeidsklubb og
samarbeidslag.
Kommunikasjon med krets og forbund og delta på fellesmøter der det er relevant for SL
Samarbeid med andre klubber i kretsen og delta på fellesmøter der det er relevant for SL
Klubbens ansikt utad i forbindelse med å håndtere media og ellers andre saker/hendelser av art
som krever diskresjon dersom dette oppstår
Ansvarlig for fotballmailen fotball@goif.no
Stille på trenerforum og lagledersamlinger

Ønskede egenskaper, krav og kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•

Økonomisk struktur og orden (Krav)
Ryddig og fair (Krav)
God kommunikasjon og pedagogiske evner (Krav)
Kjennskap til GØIF (Ønskelig)
Minimum lederkurs fotball 1 (Må tas etter tiltredelse dersom dette ikke er på plass fra før)
Ønske om mer kurs via fotballens lederkurs (Ønskelig)
Grasrottrener 1 (Krav), UEFA-B (Ønskelig)

Sportslig leder er nøkkelen i fotballgruppa. SL har et godt team rundt seg i SU og jobber alltid
for å utvikle seg – teamet - klubben, for at barn – ungdom - voksne skal ha best mulig vilkår i
GØIF. En klubb hvor alle skal få være med, fra bredde til topp.
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