
Organisasjonskart Hovin idrettslag 

vedtatt på årsmøtet 22. mars 2022 

 

 

 

Funksjoner som velges på årsmøtet: 

 

 

  

Årsmøte

Styret
Leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1 vara

Ski
1 avd.leder

Allidrett
1 avd.leder

Trim
1 avd.leder

Håndball
1 avd.leder

Utvalg
forespørres av styret

Representasjon
forespørres av styret

Revisorer
2 personer

Valgkomité
3 personer 
og 1 vara



Vedtatt årsmøte 22. mars 2022 

Oransje funksjoner velges på årsmøte. Avdelingsledere velges for 1 år i gangen.  
Øvrige funksjoner forespørres av styret i Hovin 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Årsmøtet 
Avholdes i mars måned 

Kontrollutvalg 

Kontrollutvalg 
1 

Nils Bakken 

Kontrollutvalg 
2 

Gunhild Gylland 

Vara Håvard Kalvå 

 

Hovedstyret 

Funksjon Oppgaver Navn Velges 
Leder Leder Siri Aakerli Velges hvert år 

Nestleder Nestleder, sekretær, 
politiattestansvarlig, 

Ove Otterholm På valg oddetallsår 
velges for 2 år 

Styremedlem 1 Kasserer Pia Helen Jørgensen På valg partallsår, 
Velges for 2 år 

Styremedlem 2 Leder Trim Silje Gåsbakk Stuen  
 

På valg oddetallsår, 
velges for 2 år 

Styremedlem 3 Leder Allidrett 
Barneidrettsansvarlig 

Karin Olsen På valg partallsår, 
velges for 2 år  

Styremedlem 4 Leder Ski Svein Erik Jønland På valg partallsår, 
velges for 2 år. 

Styremedlem 5 Leder Håndball Mona Engan På valg oddetallsår, 
velges for 2 år. 

Varamedlem 1 Obligatorisk deltakelse ved 
fravær. ellers frivillig  

Marthe Henriksen Velges for 1 år. i 2023 

 
 

Valgkomité 

1 leder Jan Petter Svegård 
Medlem1  Bjørn Nickelsen 
Medlem 2 Maren Bjørgan Kvalvik 
vara Silje Marita Eggen 

 

Utvalg 

Økonomi 
 
Marked/sponsor 
Medlemsregister 

Økonomiansvarlig 
fra styret,  
Pia Helen 
Jørgensen 
Susan S. Børseth 

Anleggsnansvarlig Håvard Kalvå 
  

 

Avd. håndball 

Avdelingsleder Mona Engan  
I tillegg må avdelinga ha med seg 
ressurspersoner til å sørge for 
driften. Forespørres av leder 

 

Avd. langrenn 

Avdelingsleder Svein Erik 
Jønland 

I tillegg må avdelinga ha med seg 
ressurspersoner til å sørge for 
driften. Forespørres av leder 

 

Avd. allidrett 

Avdelingsleder Karin Olsen 
I tillegg må avdelinga ha med seg 
ressurspersoner til å sørge for 
driften. Forespørres av leder 

 

Representasjon 

Melhus arena Her er 
eksempler på 
representasjon. 
Delegeres til 
styret 

Idrettskrets 
Melhus 
Idrettsråd 
Kulturfestivalen 
Hovin samf.hus 

 

Avdeling trim/mosjon 

Avdelingsleder Silje Gåsbakk 
Stuen 

I tillegg må avdelinga ha med 
seg ressurspersoner til å sørge 
for driften. Forespørres av leder 

 



Forklaring til organisasjonskartet 
Styret i Hovin IL 
Idrettslaget skal ha ett valgt styre bestående av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 1 vara. Valg gjøres på 
årsmøte. Ledere for avdeling håndball og ski innkalles ved behov/sesong. Leder for allidrett og trim inngår som faste 
styremedlemmer.  

Avdelinger 
Laget er tilsluttet særforbund. Disse avdelingene er ski, handball, allidrett (idrettsskole), volleyball. Trimtilbudene er 
organiesert direkte under hovedlaget. Trimtilbudene organiseres av én ansvarlig som velges på årsmøtet.   

Avdelingene har èn avdelingsleder. Avdelingsleder er valgt på årsmøte og deltar i styret ved behov, unntatt leder for 
allidrett og trim inngår som faste styremedlemmer. Avdelingene har ikke egne valgte styrer, men i tillegg til 
avdelingsleder forespør leder ressurspersoner som kan delta i oppfølginga av arbeidet som avdelinga må gjøre.  
F.eks. arrangementansvarlig, kioskansvarlig, løypemaskinansvarlig etc. Dette defineres for hver avdeling. Årsmøtet 
delegerer til styret i Hovin IL å peke ut disse personene. Dette er ikke valgte personer, men forespurte 
ressurspersoner.  

Utvalg 
Det nedsettes utvalg som skal ta felles hånd om f.eks. økonomi, medlemskap, sponsor og anlegg. Årsmøtet delegerer 
til styret i Hovin IL å opprette utvalg og peke ut disse personene. Økonomiutvalget har en leder; styrets 
økonomiansvarlig.  

Representasjon 
Årsmøtet delegerer til styret i Hovin IL å peke ut personer som skal representere Hovin Il ved ulike representasjoner. 

Kontrollutvalg 
To revisorer og en vara skal velges. Disse har utvidet ansvarsområde hvor de i tillegg til å kontrollere regnskap også 
skal kontrollere hovedstyret  

Valgkomite 
En leder, to medlemmer og en vararepresentant velges 


