Hommelvik IL Fotball

STILLINGSBESKRIVELSE
Stillingsbeskrivelse
Stillingsbetegnelse:
Fair Play og Miljøansvarlig Hommelvik IL Fotball

Utskrift dato: juni 2020

Nærmeste overordnede:
Styreleder Hommelvik IL Fotball
Sjef/leder for:
Fair Play og miljøarbeidet i Hommelvik IL Fotball
Merknad:
Hovedoppgave/Ansvarsområde
Hovedoppgave:
I samarbeid med utpekte representanter for barne- og ungdomsfotballen, påse at Hommelvik Fotball
utfører sine aktiviteter innenfor Fair Play rammene som Norges Fotballforbund til enhver tid setter.
Lover og regler
Fair Play ansvarlig skal bistå leder slik at HIL fotball drives i henhold til gjeldene lover og regler samt at
klubbens retningslinjer etterfølges på best mulig måte.
Engasjement og forebyggende tiltak
Fair Play ansvarlig i HIL fotball skal bistå til å skape engasjement og tilhørighet til klubben i gjennom ulike
tiltak for spillere og ledere. Skape muligheter for alle, uavhengig av kjønn, ferdigheter og religion, til å
spille fotball og delta i det sosiale fellesskapet som et fotballag er.
Synliggjøre Fair Play og klubbens verdier til spillerne, foresatte, lagledere og trenere gjennom å delta på
spillermøter, foreldremøter, lagledermøter og trenerforum.
Arbeidsoppgaver
Oppgave 1
I samarbeid med sportslig; utvikle cuper for ulike årsklasser slik at dette utvikler et samhold i
avdelingen, og som forhåpentlig sporer til at barn og unge forlenger sin deltakelse i fotballen.
Oppgave 2
Bidra med å arrangere temakvelder. Disse kan ha ulike tema fra år til år. Klubben avholder årlige
møter for klubbens medlemmer hvor følgende fire temaer tas opp og drøftes: 1. Verdier 2. Fair play
3. NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen 4. Trygge rammer.
Oppgave 3

Påse at Fair Play reglene følges på hjemmearenaen, og at oppslag med disse reglene er
synlig på Hommelvik Idrettslag sine hjemmearenaer.
Oppgave 4

Forebyggende tiltak:
Delta på et spillermøte pr år til årskullet jenter og gutter 13. Informere om Fair-play og FairPlay-gruppa sine oppgaver og arbeid med å skape et godt lag- og klubbmiljø.
Delta på et lagledermøte og trenerforum pr år. Informere om Fair-play og Fair-Play-gruppa
sine oppgaver og arbeid med å skape et godt lag- og klubbmiljø.
Oppgave 5:
Organisere samtaler med lagledere, trenere og spillere ved grove overtredelser på Fair Play reglene.
Opplyse lagledere og trenere om håndtering av uønsket atferd rundt kampsituasjoner.
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Myndighet/ Beslutninger
Typiske beslutninger stillingsinnehaveren selv treffer

Utfordre styret til å sette av penger til tiltak som har en miljøgevinst for klubben. Dette kan for eksempel
være årsfest, temakvelder, felles cuper og/eller treningssamlinger.

Typiske beslutninger som skal godkjennes på høyere nivå

Ved grove forseelser av Fair Play reglene, eller gjentagende brudd på disse reglene, skal saken behandles i
samarbeid med sportslig utvalg og med styret.

Fullmakter

Samarbeid (Kontakt og kommunikasjon)
Internt (med hvem og om hva)

Fair Play og miljø-gruppa ansvarlig skal fungere som et bindeledd mellom lagene for å fremme det sosiale
miljøet i klubben.
Eksternt (med hvem og om hva)

I saker og forhold som berører god/dårlig oppførsel, samt å utvikle gode sosiale forbindelser kan Fair Play
ansvarlig bidra i møter med Hommelvik IL Hovedlag, Trøndelag Fotballkrets, NFF, kommune og andre
fotballklubber
Krav til kompetanse
Krav til utdanning
Må ha:

Ingen formelle krav.

Ønskelig:

Ha innblikk i ulike aktiviteter som Hommelvik IL Fotball og andre lag og organisasjoner
har, for å bidra til gode miljø i avdelingen og på tvers av aldersgrupper og kjønn.
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