
        

  
  

Ekstraordinært årsmøte Staal Jørpeland 25 november 2010. 

 

Det er innkalt til ekstraordinært årsmøte i klubben for å behandle et forslag om å endre 

organisasjonsstruktur i Staal Jørpeland. 

 

Hovedstyret har bedt fotballeder Birger Wersland om å lede en prosess for å komme frem 

til et konkret forslag om en ny organisasjonsstruktur, finne aktuelle ledere til den nye 

organisasjonen og presentere forslaget for ekstraordinært årsmøte. 

 

Forslaget er et resultat av strategiprosessen i Staal Jørpeland som ble startet i Lysebotn i 

2009. Der var ledere fra fotball og håndball samlet for å gjennomføre en strategiprosess 

for et samlet Staal Jørpeland. 

 

Resultatet av strategiprosessen ble: 

 

Staals visjon:  

Dette er vår ledestjerne, som gir retning, motivasjon og kraft for valgene våre.   

Vi skal skape idrettsglede og begeistring 

 

Vårt oppdrag: 

Vi skal: 

 gi et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom 

  gi trygge rammer for utvikling av gode holdninger, sosiale ferdigheter og 

følelse av mestring 

 være den viktigste møteplassen på Jørpeland 

 være den sportslige spydspissen i Ryfylke 

 

Våre verdier: For å få gjennomført målene våre må disse kjerneverdiene prege adferd og 

kultur i klubben.. 

 Engasjement 

 Respekt 

 Handlekraft 

Dette er våre satsingsområder: 

 Optimalisere organisasjonsstruktur for å sikre samspill mot felles mål 

 Sportslige retningslinjer og regler. Linjer for talentutvikling – utøveren i 

sentrum.  

 Trener - og kompetanseutvikling på tvers av gruppene.  

 Utvikle Staaltun til å bli den viktigste møteplassen på Jørpeland, et felles 

klubbhus for alle gruppene 

 Få til et eller flere gode A-lag som presterer gode resultater og skaper 

motivasjon og begeistring.  

 Rogalands beste anlegg 



        

  
  

 

Den viktigste grunnen til forslag om ny organisasjonsstruktur er å bidra til at klubben blir 

bedre sammen mot målene i strategidokumentet. 

Det nye forslaget innebærer: 

En organisasjonsstruktur med ett styre. 

Styret består av: 

Styrets leder 

Fotballeder 

Håndballeder 

Leder IFO 

Økonomileder 

Anleggsleder 

Informasjonsleder 

Organiseringen under fotballeder, håndballeder, friidrettsleder og IFO organiseres i 

prinsippet som i dag, men klubbens strategi styres og videreutvikles gjennom det nye 

styret på tvers av avdelingene. 

Økonomileder leder et utvalg bestående av kasserer, leder markedsutvalg og leder 

dugnadsutvalg. 

Anleggsleder leder et utvalg bestående av leder uteanlegg, leder hall og husstyret. 

Fordelingsnøkkel på inntekter og utgifter videreføres etter dagens retningslinjer. 

Styret utvikler og sikrer en optimal lagorganisering gjennom å organisere ansvar og 

myndighet gjennom linjene i klubben i tråd med retningslinjene i klubbens lover og det 

vedtatte strategidokument. 

 

 

 

 



        

  
  

Organisering: 

Styrets leder: Erik Ødegård 

Fotballeder: Helge Kjellevold 

Håndballeder: Tom Barka 

Leder Friidrett: Torhild Pedersen 

IFO leder: Knut Ivar Tjeltveit 

Økonomileder: 

Anleggsleder: Arne Alsvik 

Informasjonsleder: 

 

Jørpeland 23.11.10 Birger Wersland 

 

 

 

 

 


