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Innledning
Denne organisasjonsplanen for Elverum Taekwondo klubb er en plan for hvordan klubben
skal drives, utvikles og organiseres. Organisasjonsplanen skal få frem de retningslinjer,
bestemmelser, verdier og holdninger klubbens medlemmer skal utøve.

Historikk
Elverum Taekwondo klubb ble opprettet 31.12.1984 og er en av de eldste TKD klubbene i
Hedmark. Klubben har gjennom 30 år fostret mange flinke utøvere i både kamp og mønster
gjennom tidene, og har i dag mange høyt graderte utøvere og er beriket med egen Master.
Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund i WTF(World Taekwondo Federation) seksjonen,
og er organisert under TTU(Traditional Taekwondo Union).
Elverum Taekwondo er klubb organisert. Øverste organ i Elverum Taekwondo klubb er derfor
våre medlemmer samlet i generalforsamling, mens styret håndterer daglig drift i samarbeid
med hovedinstruktør/ daglig leder i klubben.
Traditional Taekwondo Union - TTU er en nordisk vennskaps- organisasjon, og er ledet av
Grandmaster Cho Woon Sup. Den har til mål å fremme grunnprinsipper og verdier i
Taekwondo, som til en viss grad har blitt glemt når Taekwondo har blitt utviklet fra en
kampkunst til en kampsport. Dette er selvsagt ikke på bekostning av kamp/ konkurransedelen,
men som en videreutvikling av treningsmetoder.

Idrettslagets formål
Elverum Taekwondo klubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å
drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Elverum Taekwondo klubb skal drives på idealistisk grunnlag og skal fremme
grunnprinsipper og holdninger i Taekwondo gjennom god treningsmetodikk, etikk og moral
til sine utøvere.

Visjon
Elverum Taekwondo skal være en klubb som oppleves energisk og utviklende for trenings- og
konkurranse aktiviteter der utøvere, instruktører, ledere og foreldre bidrar aktivt for klubbens
drift.
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Verdigrunnlaget
Glede
- glede og mestring
- utfoldelse
- spenning og konkurranser
- presentasjon og underholdning
Fellesskap
- trening og handling
- sosialt samvær
- samarbeid mot felles mål
Helse
- etablering av sunne vaner
- forebyggende aktivitet
- minimalisere skaderisiko
Ærlighet
- oppdragelse til takhøyde og god kommunikasjon blant utøverne
- respekt for hverandre
- nonprofitt-ånd

Virksomhetsideen
Hovedmål
Elverum Taekwondo har som hovedmål å bygge opp en bred og stabil gruppe av utdannede
utøvere og instruktører som kan gi inspirasjon og stabilitet i klubben.
Elverum Taekwondo klubb har også som mål å skape et større Taekwondo miljø i Elverum
gjennom drift, organisering og utvikling av Elverum Kampsportsenter. For å få til dette er det
viktig at styret, våre medlemmer og instruktører har høyt fokus på markedsføring av ETKD.

Delmål
Elverum Taekwondo har som delmål å gradere sine utøvere innenfor gitte rammer i TTU, og
på denne måten få høyere graderte utøvere for å skape en bredere, mer omfangsrik og stabil
gruppe av instruktører. Slik ønsker Elverum Taekwondo klubb å skape mangfold og varierte
treninger, hvor man gjennom dette kan skape et større tilbud til kampsport utøvere.
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Elverum Taekwondo klubb skal gjennom inspirasjon, samarbeid og god planlegging legge
opp til et større kampsportmiljø ved å utnytte synergier mellom medlemmer av Elverum
kampsportsenter.
Elverum Taekwondo klubb skal benytte ulike medier for å markedsføre seg selv og Elverum
Kampsportsenter.

Virkemidler
Elverum Taekwondo skal gjennom god innsats blant medlemmer og instruktører øke
medlemstallet i klubben, aktivt jobbe mer for markedsføring av klubben og på denne måten
etablere seg sterkere i Elverum kommune.
Delmål
 Skal de neste 3 årene øke medlemstallet med 10% hvert år
 Skal de neste 4 årene skape en stabil og sikker økonomi i klubben
 Skal de neste 4 årene benytte tilgjengelige medier for å markedsføre klubben
 Skal de neste 4 årene bygge et utvidet kampsportsenter med et større treningstilbud til
barn og unge enn det har vært mulighet for frem til 2015
Virkemiddel
 Våre medlemmer, instruktører og styret ETKD skal jobbe aktivt ut mot potensielle
medlemmer
 Hjemmesiden til ETKD, elverumtkd.no, skal endres og bedres vesentlig
 Skal mer aktivt gå inn for å markedsføre klubben gjennom bruk av plakater, info
brosjyrer og bruk av media
 Skal delta mer aktivt på treningssamlinger i regi at TTU
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Elverum Taekwondo klubbs organisasjon

Årsmøtet
Styret ETKD
• Styreleder
• Sekretær
• Økonomi
ansvarlig
• Styremedlem 1
• Styremedlem 2

Hovedinstrukt
ør/ Daglig
leder

Medlemmer /
Utøvere

Instruktører

Passive
medlemmer

Årsmøtet
Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av april måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller
ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles
på årsmøtet må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre
nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke
før årsmøtet.







Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
Årsmøtet blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven.
Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen, og de særkretser
idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
Innkalling til årsmøtet skal skje 14 dager før årsmøtet avholdes.
Innkalling annonseres på nettet og sendes/legges ut til medlemmene.
Innkomne forslag skal være styret i hende 1 uke før årsmøtet og sakspapirene skal
sendes ut sammen med innkalling.
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Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt
medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for
medlemmer under 15 år.
Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid, og alle som ønsker å bli med å
bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.
Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført (kan fatte vedtak) dersom det møter et antall
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort
sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det,
ved godkjenning av saklisten.

Styrets funksjon og sammensetning
Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1
varamedlem.
Styret skal:
 Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal
videre på se at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.
 Representere idrettslaget utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Leder






Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styret og klubbens totale aktivitet
Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
Anviser utbetalinger sammen med økonomi ansvarlig
Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har
interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser
innen gitte frister
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Nestleder



Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at
han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt
Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Sekretær



Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
Lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene

Økonomi ansvarlig






Disponere lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne
Anviser utbetalinger sammen med leder
Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger denne
Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet

Styremedlemmer




Møter på styrets møter
Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
Kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks. informasjon/ web, sosialt ansvarlig,
materiell forvalter og lignende

Revisorer




Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med
idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og
revisjonsbestemmelser
Hvordan revisjon utføres finnes i NIF’s lov kapittel 4

Valgkomité
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter
nøye vurderinger av medlemsmassen.
Valgkomiteen plikter:
 Å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,
 Å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,
 Se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,
 Å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,
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Å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for
styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og
interesse for oppdraget,
Å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som
kommer til å bli foreslått,
Ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for
påtenkte oppdrag,
Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på
nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,
Under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt
Etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeidet.

Daglig leder/ hovedinstruktør
Daglig leder skal lede Elverum Taekwondo klubb i dens daglige virke. Daglig leder skal påse
at daglig drift i klubben håndteres etter klubbens visjon og verdier, og at dette sammenfaller
med TTU’s visjon og verdier. I tillegg skal han/hun sørge for at det til enhver tid er
instruktører til stede for å holde treninger for klubbens medlemmer, og at instruktørene er
kvalifisert i henhold til TTU’s og NIF’s krav til instruktører.
Daglig leder skal fremme saker for styret som er av Elverum Taekwondo sine medlemmers
interesse, og saker som vil bedre drift, utvikling og organisering av Elverum Taekwondo.
Dette gjelder saker hvor beslutning må foretas av styret under et styremøte, eller av klubbens
medlemmer gjennom årsmøtet.

Medlemmer
Medlemskap i Elverum Taekwondo er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1
måned og ha betalt kontingent.
Medlemskap i Elverum Taekwondo kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
En ansatt kan være medlem i klubben og har da stemmerett på årsmøtet, men den ansatte kan
ikke velges til verv i klubben.
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som
strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder
kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning
fra idrettslagets side.
Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post,
mobilnummer og navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek.
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Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin økonomi ansvarlig.
NIF vil ut fra lov som ble vedtatt på forrige ting i løpet av 2010 lansere et felles medlemsarkiv
som alle klubber tilsluttet NIF skal bruke.

Aktivitet
Elverum Taekwondo er tilsluttet Traditional Taekwondo Union. Klubbens utøvere skal for å
kunne gradere til Dan gjennomgå et gitt antall treningssamlinger beskrevet i TTU’s årshjul.
TTU’s årshjul tilkjennegir treningssamlinger i regi av TTU for alle beltegrader som innebærer
Yudanja og Kodanja samlinger, Dan seminar, sommerleir og vinterleir.

Anlegg
Elverum Taekwondo klubb disponerer/ leier lokale av YC interiørsenter på Bryggeriet i
Kirkeveien 58. Elverum Taekwondo er hovedleietakere av Elverum Kampsportsenter som
består av garderober, lagerrom og treningshaller m/ ekstra rom for egentrening. Elverum
Taekwondo har fremleie av lokalet til medlemmer av Elverum Kampsortsenter via egen
leiekontrakt. Fordeling av treningstid gjennomføres av hovedinstruktør i Elverum Taekwondo
klubb.

Informasjon
Elverum Taekwondo klubb sender ut informasjon og kontaktopplysninger til klubben
gjennom sin hjemmeside www.elverumtkd.no, egen Facebook gruppe og utskrifter som
sendes ut til våre medlemmer. Utskriftene er stort sett egenhendig utarbeidet informasjon og
invitasjoner fra TTU sin hjemmeside.

Økonomi





Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.
Alle innkjøp skal godkjennes av styret.
Det kan tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene.
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Regnskap








Styret er ansvarlig for økonomien.
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette
penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer.
Elverum Taekwondo sitt organisasjonsnummer er 982606470.
Fra konto 1822.07.68658 skal det vises i regnskapet om alle utgifter og inntekter som
går fra denne konto.
Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben.
Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn
reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger.
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt
ut.

Medlemskontingent
Medlemskontingent i Elverum Taekwondo klubb betales av det enkelte medlem. Det er
fastsatt priser på kontingent for barn til kr 850,- pr. halvår og for voksne kr 950,- pr. halvår.
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets
lov.§4
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da
revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

Reklame/ sponsoravtaler
Elverum Taekwondo har pr. april 2015 ingen reklame- eller sponsoravtaler.
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