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1. GJENNOMGANG AV OPPGAVER TIL DE ENKELTE I SPORTSLIG 

UTVALG 

 

Leder innledet ved å gi uttrykk for at det er for mange oppgaver fordelt på for få 

personer, med fare for å brenne ut den enkelte og/eller at oppgavene ikke blir 

gjennomført. 

Det ble foretatt en gjennomgang av de enkelte oppgavepunktene som står på nettet 

knyttet til de forskjellige rollene. 

Det kom diverse innspill/diskusjoner knyttet til oppgavene. 

Det er viktig at man ser på innholdet uten å tenke person (prinsipielt). Samtidig er det 

viktig å lytte til hva den som faktisk har oppgaven i dag mener om hvilke oppgaver det 

er naturlig at man skal ha. 

*Gert fikk i oppdrag å lage et nytt revidert utkast til oppgaver basert på 

gjennomgang/diskusjon i møtet. Gert sender utkastet til medlemmene av SU. 

*Gert informerte om at kretsen har sendt diverse avvik i forbindelse med arbeidet med 

Kvalitetsklubb. Gert sender disse avvikene til SU. 

 

2. KLAGE OVER KLUBBENS BEHANDLING AV KLAGE PÅ TRENER 

 

Det har innkommet klage på en trener på et guttelag i klubben. SU ved barneleder har 

besvart klagen ved å kontakte andre voksne rundt aktuelt lag, informert og innhentet 

uttalelse fra den påklagede, og gitt informasjon videre til klager. Den innklagede har 

beklaget forholdet og vil i fremtiden endre atferd i forhold til spillerne. 

 

Klager er ikke fornøy med klubbens behandling av saken. 

 

SU er av den oppfatning at klubbens behandling av saken er forsvarlig. Saken er 

undersøkt, partene har fått uttale seg, og saken har fått en løsning som er til å leve 

videre med. 

 

*Barneleder besvarer klagen på klagen med at SU anser seg ferdig med saken (kopi til 

SU). 

 

3. ANNET 

 

SU diskuterte bl.a. hvem i SU som skulle innkalles til møter og når SU var 

vedtaksdyktig. 

*Leder, barneleder og ungdomsleder innkalles alltid. Øvrige medlemmer innkalles når 

det er saken som gjelder deres områder/oppgaver. 



 

 

 

 

Øystein Paulsen 

Leder sportslig utvalg 

 


