ORGANISASJONSPLAN ULLERN IDRETTSFORENING
Organisasjonsplanen er vedtatt første gang i årsmøtet for Ullern Idrettsforening den 27.
mars 2011 i forbindelse med overgang til nye vedtekter basert på ny lovnorm fra NIF, med
senere oppdateringer, sist vedtatt i årsmøtet 31. mars 2016.

§ 1 Organisasjonsplan
(1) Idrettslagets organiseres i 4 (fire) grupper, hver tilknyttet sitt respektive særforbund. De fire
gruppene er Fotball, Håndball, Basket og Bandy.
(2) Det er etablert et plasstyre for idrettsanlegget på Ullernbanen, som bistår stiftelsene for Ullern
Idrettspark som er ansvarlig for driften av anlegget, inntil Idrettsparken er ferdig utviklet og hele
driftsansvaret er flyttet til stiftelsene.
(3) Det er opprettet en driftskomite som administrerer Ørakerhallen bestående av representanter fra
basket- og håndballgruppene.
(4) Det er opprettet en mindre voksentrimavdeling uten formell tilknyting til særforbund.
(5) Det er også en seniorgruppe uten særforbundstilknytning, som inngår i aktivitetstilbudet 60+ og
som får separate tilskud fra Oslo idrettskrets gjennom foreningen.
§ 2 Foreningens organer og oppgaver
(1) Årsmøtet i Ullern Idrettsforening, i samsvar med vedtektene.
(2) Hovedstyret består av det valgte arbeidsutvalget og inntil 4 øvrige styremedlemmer, jfr.
vedtektenes §15. De øvrige kandidater til styremedlemmer vil normalt være gruppenes nyvalgte
ledere, men årsmøtet i foreningen er suveren i sitt valg av styre. I det tilfelle leder for en gruppe, jfr
§1 (1), inngår i det valgte arbeidsutvalget, kan gruppen foreslå annen kandidat ovenfor
valgkomitéen.
I tillegg til det valgte styret har også leder for trimgruppa og plasstyret møterett med forslags- og
talerett.
(3) I tillegg til de oppgaver som følger av vedtektene skal hovedstyret ved behov utpeke ytterligere
eller manglende medlemmer til gruppestyrene. Hovedstyret får i fullmakt av årsmøtet å oppnevne
representanter til ting og andre fora der idrettslaget har representasjonsrett.
(4) Dersom arbeidsutvalget engasjerer en lønnet sekretær eller daglig leder i foreningen, rapporterer
denne til arbeidsutvalget. Vedkommende har forslags- og talerett i arbeidsutvalgets og
hovedstyrets møter.
(5) Avtaler som forplikter foreningen skal som minimum undertegnes av lederen og ett annet
medlem av hovedstyret.
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(6) Hovedstyret, som det høyeste organ mellom årsmøtene, kan fatte vedtak om å avsette et
gruppestyre (helt eller delvis) dersom hovedstyret finner det nødvendig som følge av f. eks. brudd
på lover og regler som gjelder i foreningen. Dette kan f.eks. være basert på begrunnet mistanke om
brudd på norsk lov eller idrettens lover med konsekvenser for f.eks. foreningens omdømme som
medfører at hovedstyret ikke kan avvente tidspunkt for ordinært valg. Hovedstyret vil i så fall
midlertid overta gruppestyrets funksjon inntil ekstraordinært årsmøte er avholdt i gruppa og nytt
styre er blitt valgt og godkjent av Hovedstyret. Dette følger av lovnormen til NIF, og er kun inntatt
i dette dokumentet som en tydeliggjøring/intern informasjon.
(7) Årsmøtene i gruppene, jfr. §1 (1). Årsmøte i gruppene skal være avholdt innen 15. mars hvert
år som følge av at Ullern IFs årsmøte må være avholdt innen 31. mars. Slikt årsmøte skal behandle
a. Gruppenes årsberetning
b. Gruppenes årsregnskap i revidert stand
c. Gruppenes budsjett, herunder treningsavgifter, jfr. § 4 nedenfor
d. Innkomne forslag
e. Valg av gruppestyre bestående av minimum leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett
styremedlem, valgkomite samt ev. andre tillitsvalgte i gruppa.
f. Valg av representanter til ting og møter
(8) Styrene i gruppene, jfr. §1 (1).
Styret og andre gruppeverv velges av årsmøtet i gruppen, men er først formelt godkjent etter
gjennomføring av årsmøtet i foreningen.
Gruppestyret kan ikke overskride det for gruppen fastsatte budsjett med mer enn 5% av godkjent
kostnadsramme uten forutgående godkjennelse fra Hovedstyret eller ekstraordinært årsmøte i
gruppa. Gruppenes styre disponerer de midler de tildeles av årsmøtet i idrettsforeningen og
hovedstyret, samt det gruppa selv skaffer, dog jfr. forannevnte krav ift. budsjett og ev. andre
føringer gitt av gruppenes årsmøte eller overliggende organ(er).
Styret i gruppa skal sørge for avvikling av gruppenes årsmøte som beskrevet i (3) foran innen
oppgitt frist slik at gruppenes årsrapport og regnskap kan innarbeides i foreningens samlede rapport
og konsernregnskap.
Som angitt i vedtektenes §19 (3) kan ikke gruppa inngå forpliktende økonomiske avtaler. I tråd
med 2. avsnitt ovenfor aksepterer imidlertid Hovedstyret at gruppen er gitt ansvar for ordinær drift
innenfor godkjente budsjetter. Dog skal hovedstyret forelegges alle avtaler (uansett type), som har
et omfang på kr. 150.000 eller høyere, for informasjon slik at styret er orientert og har
styringsinformasjon fra driften av gruppene. Avtaler med rammer på kr. 500.000 eller høyere kan
ikke inngås av gruppenes styrer. Slike avtaler kan kun inngås av hovedstyret under de til enhver
tids gjeldende signaturbestemmelser.
Gruppene gis også rett til å inngå sponsoravtaler, dog er det avdelingens ansvar å påse at ingen
sponsoravtaler er eller kan komme i konflikt med betingelser knyttet til berørte anlegg og de
driftsavtaler foreningen har inngått med Oslo kommune.
Gruppenes styre har det fulle ansvar ovenfor hovedstyret for at alle plikter som arbeidsgiver for
alle gruppenes ansatte til enhver tid er i orden.
(9) Plasstyret for Ullernbanen, jfr. §1 (2). Plasstyret velges av årsmøtet i idrettsforeningen.
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(10) Driftskomiteen for Ørakerhallen, jfr. §1 (3). Komiteen utses av Hovedstyret.

§ 3 Treningsavgifter
(1) Gruppenes treningsavgifter skal fastsettes årlig i gruppenes årsmøte, jfr. fullmakt gitt i årsmøtet
31.3.2016. I mangel av fastsettelse av treningsvgift på årsmøte vil foregående års treningsavgift
være maksimal avgift i den den nye sesongen.
(2) Treningsavgifter skal betales forskuddsvis.
(3) Det er en forutsetning for å delta i gruppenes aktiviteter at medlemmet har løst kontingent i
idrettsforeningen samt betalt treningsavgift. Etter søknad kan betalingsforpliktelsen ettergis helt
eller delvis i tilfeller hvor respektive gruppestyre/hovedstyre beslutter dette knyttet til
rimelighetsgrunner som f.eks. å ta et sosialt ansvar for vanskeligstilte i nærmiljøet, ved
arbeidsløshet osv.
(4) Gruppenes årsmøter har av årsmøtet i idrettslaget i 2016 fått fullmakt til å innvilge rammer for
fritak for treningsavgift for utøvere som følge av at utøver eller foresatt har påtatt seg en funksjon
i gruppa (som f.eks. trener, oppmann, styremedlem el.l.).

§ 4 Endring av organisasjonsplanen
(1) Endring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært
oppført på saklisten. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme
ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Dersom et flertall av medlemmene i Hovedstyret innstiller på endring av organisasjonsplanen,
kreves det et vedtak truffet av årsmøtet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
(3) Dersom det ikke er et flertall av medlemmene i Hovedstyret som innstiller på endring av
organisasjonsplanen, kreves det et vedtak truffet av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(4) I den grad lovendringer i foreningens vedtekter eller overliggende organisasjonsledd kommer
i konflikt med organisasjonsplanen, vil lov alltid gå foran organisasjonsplanen frem til
organisasjonsplanen er blitt justert.
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