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Versjonshistorikk 

Dato: Endret av: Hva er endret: 
23.04.2015 Liv Brurberg 

Hansen 
Første versjon, vedtatt på årsmøtet. 

05.04.2016 Liv Brurberg 
Hansen 

Styrets oppgaver samt årshjul 

19.03.2017 Frode Brurberg 
Hansen 

Opprettet versjonshistorikk, samt oppdatert 
regnskapsprinsipper i henhold til lovnorm 

02.04.2017 Liv Brurberg 
Hansen 

Justeringer av arbeidsoppgaver mellom nestleder og 
kasserer 

10.10.2019 Kristine Sylling Generell gjennomgang av hele dokumentet, oppdatert 
med ny informasjon der det var foreldet 

 
 
  

Vedtatt første gang på årsmøtet 23.04.2015 
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Innledning 
Cheerleading startet på Princeton University i USA for over 100 år siden. På 80-tallet begynte man 
med egne konkurranser for cheerleadere. De første lagene i Norge startet opp så sent som på midten 
av 90-tallet, og idretten har hatt en formidabel vekst [http://amerikanskeidretter.no/cheerleading]. 
 
Eiker Cheer Team Eagles (heretter ECT Eagles) ble stiftet i 2005, og har vokst i takt med utviklingen 
på landsbasis. Nå kreves mer systematisk jobbing innenfor utvalgte områder som bidrar til ytterligere 
utvikling av klubben i tråd med uttalte mål. Organisasjonsplanen anses i den forbindelse som et nyttig 
verktøy både for det til enhver tid sittende styret og som underlag for kommunikasjon mellom styret, 
trenere, utøvere, foresatte og øvrige medlemmer. 
 

Om klubben 

Opplysninger  
Navn: Eiker Cheer Team  
Stiftet: 15. juni 2005 
Idrett: Cheerleading, Pom og HipHop 
Postadresse: co/Kristine Sylling, Diorittveien 9, 3320 Vestfossen 
Mobil: 94 88 64 14 
E-postadresse: leder@ecteagles.no 
Bankkonto: 1503.32.33210 
Bankforbindelse: DNB 
Internettadresse: www.ecteagles.no  
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 990 185 662 
Medlem av NIF, Norges Idrettsforbund 
Medlem av NAIF, Norges Amerikanske Idretters Forbund 
Medlem av idrettsrådet i Øvre Eiker  
Årsmøtemåned: innen 30. mars hvert år 
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Historikk 
Klubben ble startet i 2005, og holdt til i Folkets hus, Krokstadelva frem til høsten 2014. Vi vokste oss ut 
av lokalene og fikk i 2014 nye treningslokaler i Hokksundhallen på Loesmoen. Hvor vi samarbeidet 
med Hokksund troppsturn og Hokksund apparatturn. Endelig ble klubben samlet til ett sted hvor vi 
kunne jobbe aktivt med klubbutvikling og klubbtilhørighet blant medlemmene. 
 
Hokksundhallen på Loesmoen brant i august 2017. Bare en uke forsinket startet vi opp treningen i 
midlertidige lokaler på Vestaksen Eiendom. Fra slutten av januar til april holdt vi til hos Elcor, frem til vi 
flyttet inn i Rust Eiendom hvor vi har inngått en kontrakt tom våren 2020. 
Hokksund turnforening bygger nå ny hall på Loesmoen med planlagt ferdigstillelse høsten 2019. ECT 
Eagles har inngått en langvarig leiekontrakt (20. år) på flerbrukshallen. Vi ser frem til å kunne tilby et 
enda bredere treningstilbud ved å ha 4 fulle treningsflater tilgjengelig. 
 
Antall medlemmer har økt de siste årene og klubben består i dag av rundt 250 utøvere fordelt på Mini, 
PeeWee, Junior og Seniorpartier. Cheer er en idrett som passer for alle, både jenter og gutter, som er 
glad i å bevege seg. Klubben har lag innen alle tre grenene innen Cheer - Cheerleading, Pom og 
HipHop. 
 
Klubben er ellers kjent som arrangør av konkurransen Eiker Open hver høst fra 2005 til 2012, de fleste 
årene i Drammenshallen. I januar 2019 arrangerte vi Winter Open for femte gang, som er 
kvalifiseringscup nr. 3 foran NM i mars hvert år.  
 

Formål 
ECT Eagles skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 

Virksomhetsideen 
ECT Eagles skal være en inkluderende klubb for alle, med fokus på å bygge bredde før topp og «alle 
skal med» prinsippet. Det strebes for å ha alle grenene innen Cheer – på alle nivå. 
 
ECT Eagles skal være et godt forbilde og en god samarbeidspartner med alle Cheer klubber og NAIF. 
Vi deler av vår kunnskap for å styrke utviklingen av idretten nasjonalt. 
 
Vi styrker klubbtilhørigheten og personlig utvikling ved å bruke trenerressurser internt i klubben. 
 
Ved mer enn ett lag på et konkurrerende nivå er dette ønskelig at det skal være et Co-Ed lag. For å gi 
ekstra motivasjon til mannlige utøvere, har vi en egen mannlig trenerressurs tilgjengelig. 
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Visjon 
Mestring og glede med cheer i hjertet!  
 

 
Verdier 
Tæl  

Vi tror på oss selv, vi tør å ta en utfordring, vi går på, vi tør å feile, - både utøver og klubb. 

Engasjerte 

Utøvere, trenere, oppmenn, foreldre og ledelse drar i samme retning, står på for klubben. 

Samhold 

Vi samarbeider, alle er like viktig, alle for en! 

Trygghet  

Sosialt: alle skal føle seg velkommen, foreldre vet at barna har det gøy og trives på trening. 
Sportslig: sikkerhet er alltid ivaretatt, alle kan utvikle seg med like muligheter og alle blir sett.  
 

Målsetninger og handlingsplan 

Hovedmål 
I løpet av perioden 2019-2024 skal klubben: 

• Sørge for ytterligere vekst i aktive utøvere og medlemsmasse generelt 
• Ha tilgang til eget klubb- og treningslokale som vil bidra til økt aktivitet og klubbtilhørighet 
• Klubben skal til enhver tid tilstrebe å ha et tilbud i cheerleading, pom og hip-hop for både 

peewee, junior og senior. Dette innebærer også på sikt å ha: 
• Både et bredde- og elite tilbud for junior og senior i cheerleading, pom og hip-hop. 
• Et inkluderende tilbud for gutter 

 
Sportslige mål: 

• Være blant topp 5 i jr. elite og sr. premier i Cheerleading på NM! 
• Bli Norges beste klubb innen Performance Cheer! 
• Ha utøvere på landslag! 

Sportsplan 
Eget dokument, ligger tilgjengelig på https://ecteagles.no/for-medlemmer/sportsplan/ 
 

Handlingsplan 
 

Organisasjon 
● Årsmøtet – avholdes innen utløpet av mars hvert år 
● Valgkomité – leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem 
● Revisor – 1. og 2. revisor 
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● Styret – leder, nestleder, 6 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og ungdomsrepresentant med 
personlig vara 

● Sportslig leder – leder sportslig utvalg 
● Oppmenn – en/to pr lag – følges opp av oppmannansvarlig 
● Trenere – en/flere pr. lag – følges opp av sportslig leder 
● Utøvere – fordelt på de ulike alderskategoriene/partiene  

 

Styret for 2019  
 
Styret er valgt ved årsmøtet. Kandidatene for verv er utarbeidet av valgkomiteen. 
 
Leder:  
Kristine Hellandsvik Sylling   
 
Nestleder:  
Kjersti Nordholm Kronstad  
 
Styremedlemmer:  
Frode Brurberg Hansen  
Anja Lande Johnsen  
Stein-Roar Veberg 
Mona Andreassen  
Hege Del Pozo  
Hans Jørgen Rådstoga 
 
Varamedlemmer: 
Cathrine Seehusen Bentsrud  
Siv Liverød  
 
Ungdomsrepresentant:  
Martine Svendsen 
 
Ungdomsrepresentant varamedlem:  
Maiken Bråten 
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Årsmøtet 
● Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet 
● Årsmøtet er beslutningstaker til eventuelle vedtektsendringer 
● Årsmøtet blir avholdt 1 gang i året innen 31. mars 
● Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er 

tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider og sendes til 
Brønnøysundregisteret 

● Innkalling til årsmøtet skal skje 1 måned før årsmøtet avholdes 
● Innkalling annonseres på nettet og sendes ut til medlemmene 
● Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 

1 uke før 
● Årsmøtet er for medlemmer i klubben fra fylte 15 år, 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 
 

Styrets funksjon og sammensetning 

Generelt ansvar for alle i styret 
● Følge lovnorm for ECT Eagles 
● Følge Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF og 

olympiske og paralympiske komite 
● Oppfølging av årsmøtevedtak 
● Delta på styremøter/utvalgsmøter/avgjørelsesprosesser 
● Være lojal mot styrets beslutninger til enhver tid 
● Representere klubben utad 

 

Årsmøtet

Valgkomité Styret

Sportslig 
leder

Trenere Utøvere

Mini/PeeWee
Cheerleading

Mini/PeeWee
Pom/HipHop

Junior 
Cheerleading

Junior 
Pom

Junior  
HipHop

Senior 
Cheerleading

Senior 
Pom

Oppmann
ansvarlig

Oppmenn

Revisor
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Leders oppgaver 
● Ansvarlig leder for klubben 
● Representant i idrettsråd og kontaktansvar med andre klubber i kommunen 
● Ansvar for kontakt med NAIF og seksjonsledelsen 
● Ansvar for at Sportsadmin er oppdatert med korrekt informasjon 
● Ansvar for innrapportering av korrekt informasjon til Altinn vedr styre 
● Overordnet økonomiansvar  
● Anvisnings- og disposisjonsrett over klubbens kontoer (sammen med kasserer) 
● Ansvar for utvikling av organisasjonen 
● Ansvar for mottak av post og e-post, samt fordeling av denne 
● Ansvar for møteinnkallinger, sakslister til styremøter og gjennomføring av disse 
● Ansvar for forberedelser til årsmøtet 
● Ansvarlig for informasjons og kommunikasjon i alle kanaler 

 
 

Nestleders oppgaver 
● Lederens stedfortreder 
● Ansvar for møtereferat, skriv, utsendinger, m.m. 
● Ansvar for oppfølging av organisasjonsplan 
● Ansvarlig for politiattester for styret 
● Ansvar for påmelding til alle arrangement 
● Ansvar for lisenser og medlemslister 
 

Andre oppgaver som fylles av personer i styret:  
● Oppmannansvarlig – Siv Liverød 
● Hallansvarlig – Stein-Roar Veberg (vår Cathrine Seehusen Bentsrud) 
● Materialforvalter – Anja Lande Johnsen 
● Kiosk og booking av lokaler avslutninger – Mona Andreassen 
● Ansvarlig for dugnader – Hege Del Pozo 
● Sponsor og støtteanordinger – Hans Jørgen Rådstoga 
● Reise- og dugnadskomite – Hege Del Pozo 
● Hjemmesiden og SoMe – Frode Brurberg Hansen, utøvere støttes til publisering på SoMe 
● Summer Camp – Siv Liverød og Maiken Bråten 

 
 

Kasserer rollen er flyttet ut av styret 

 

Kasserers oppgaver 
● Ansvar for å føre klubbens regnskap 
● Anvisnings- og disposisjonsrett over gruppas kontoer (sammen med leder) 
● Rapportering til gruppa hvert kvartal 
● Ansvar for å utarbeide forslag til budsjett 
● Ansvar for innrapportering av Momskompensasjon, frist 1. September 
● Ansvar for å rapportere andre nødvendige regnskapstall til de ulike offentlige etatene som er 

pålagt 
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● Overordnet ansvar for lisenser og medlemslister i samarbeid med nestleder 
● Ansvarlig for Idrettsregistreringen, frist 30. April 

 
 
 

Sportslig leder 
 
Se egen stillingsinstruks. 
Sportslig leder er også barneidrettsansvarlig 
 
 
 
 
 

Arbeidsgrupper/utvalg 
 
 
Hallkomite 
Skal sørge for at treningslokalene og treningsutstyr alltid er i egnet stand. Ansvarlig for håndtering av 
dugnad knyttet til hall organiseres og følges opp. 
Følge opp med kommunen og andre aktuelle instanser. 
 
 
Reise-og Dugnadskomite 
Består av minst en foresatt fra hvert konkurranselag. 
Skal sørge for trygge og rimelige alternativer for reiser. Personlige dugnader skal være tilgjengelig ved 
store kostnader for egenandel. 
 
 
Arrangementskomite 
Arrangering av Winter Open. 
 
 
 

Organisering av lag 
Hvert lag ledes av et støtteapparat som skal bestå av: 
 

● Trenere (minst 2 stk. hvor 1 er utnevnt som hovedtrener) 
● Oppmann (2 stk. ved store lag) 

 
Sportslig leder har totalansvaret for alle lag 
 

Treners oppgaver  
● Lagets leder og øverste ansvarlig 
● Ansvar for gjennomføring av trening etter de sportslige mål og retningslinjer som foreligger fra 

sportslig leder og styret 
● Utarbeidelser av rutiner og koreografi i forbindelse med konkurranser og oppvisninger 
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● Ansvar for anskaffelse av musikk 
● Bistå med: 

o Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 
o Positive erfaringer med trening og konkurranse 
o Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
o Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 
o Vær et godt forbilde 
o Møt presis og godt forberedt til hver trening 
o Som trener er du veileder, inspirator og motivator 
o Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 
o Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen 
o Vis god sportsånd og respekt for andre 
o Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 

Oppmann sine oppgaver 
● Kontroll og oversikt over lagets drakter og utstyr i samråd med klubbens materialforvalter 
● Foreldrenes kontaktperson innad i laget kommunisere via lagets lukkede Facebook side 
● Organisere transport etter behov 
● Medansvar for sammenkomster og dugnader i samråd med oppmannansvarlig 
● Påminnelse om kontingent, treningsavgift og egenandeler til bestemte tiltak 
● Føre oppmøte for utøvere og trenere 
● Rapportere inn oppdaterte medlemsopplysninger til medlemsansvarlig 
● Rapportere inn påmeldingslister til påmeldingsansvarlig ved konkurranser og oppvisninger  
● Følge opp samtykke til publisering av film og bilder (jmf. Eget punkt)  
● Følge laget på konkurranser 
● Ha oversikt over gyldig legitimasjon og innhente bostedsbevis ved konkurranser som krever 

dette 
 

Medlemmer 
For å være medlem i et idrettslag må en ha meldt seg inn i laget og en plikter å overholde idrettslagets 
lov og øvrige bestemmelser. Medlemskapet regnes som gyldig, fra det øyeblikket 
medlemskontingenten er betalt.  
 
Et medlemskap innebærer rettigheter og plikter. Det er derfor vesentlig at de som er medlem, er klar 
over at de er underlagt f.eks NIFs dopingbestemmelser. Det stilles derfor krav at de som skal registres 
som medlemmer, er klar over at de er medlem og at de har gitt samtykke til dette (foresatte kan 
selvsagt melde sine barn inn i et idrettslag). Dersom det er et arrangement som innebærer en avgift 
der medlemskap i idrettslaget er inkludert, er det viktig at den som melder seg på arrangementet blir 
gjort klar over at en også blir medlem i idrettslaget.  
 
Hver person skal kun telles EN gang i idrettslaget som medlem, uansett hvor mange av idrettslagets 
aktiviteter vedkommende deltar i. Et medlem kan imidlertid registreres som aktiv medlem i flere 
grupper i samme idrettslag (for eksempel både Pom- og HipHop dersom en tilfredsstiller kriteriene 
som aktiv medlem). Det er ikke heller noe til hinder for at samme person er medlem og aktiv i et annet 
idrettslag. Da rapporteres personen både som medlem og som aktiv i begge idrettslagene, forutsatt 
selvsagt at personen driver aktivitet i begge idrettslagene. Konkurrerer/trener personen kun i det ene 
idrettslaget, telles personen bare som aktiv i dette, men er medlem i begge. 
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For å ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet må et medlem være fylt 15 år, ha vært tilsluttet 
idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt medlemsavgift. En ansatt kan være medlem i klubben men 
har ikke stemmerett på årsmøtet, og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede 
organisasjonsledd. 

Medlemskap i klubben kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon.  
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  

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 fyller medlemmene ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr 
samt navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemsregister. Klubben benytter 
medlemsarkivene Styreweb og Klubb Admin, personlige data håndteres i henhold til GDPR og krever 
dermed samtykke fra medlemmer (foresatte for de under 18 år) 

Avgifter  
Medlemskontingent 
Medlemsavgift for kalenderåret 2019 er kr 150,- 
 
Utøvere betaler i tillegg treningsavgift pr semester (halvår), som varierer ut fra parti: 
 
Aldersgrupper / partier 2018/19 Alder Pris for 1 parti 
Mini 4-6 år Kr.    600,- 
PeeWee Sweeties 7-9 år Kr. 1.300,- 
PeeWee Gorgeous dance/cheer 10-11 år Kr. 1.600,- 
Junior Cheer Wings/Junior Pom/HipHop 11-16 år Kr. 1.600,- 
Junior Cheer Fly og Junior Pom Elite 12-16 år Kr. 2.400,- 
Senior Cheer/Senior Pom 15 år + Kr. 2.400,- 
Try – introduksjonslag senior  Kr.    600,- 

Går man på mer enn ett lag så er det halv pris på treningsavgift for lag nr 2. 
Det er også søskenmoderasjon på 50 % på treningsavgiften. For junior og senior vil det være en 
lisens til NAIF. Det vil være utgifter til leie av drakter og deltakeravgifter til konkurranser. Detaljer for de 
ulike lagene får du av oppmannen. 

 

Lisensavgift/forsikring 
Alle idrettene i NAIF har krav om betalt lisens for å kunne konkurrere. Forbundet anbefaler alle aktive 
å løse lisens. Lisens registreres av klubbene, og betalingsinformasjon sendes på mail til 
utøveren/foresatt (klubben betaler lisensene til forbundet og viderefakturerer til utøverne). 
 
Lisensen er personlig og følger utøveren selv om han/hun skifter klubb i løpet av lisensperioden. 
Utøvere kan på MinIdrett.no se lisensen sin og finne betalingsinformasjon med KID-nummer. 
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NAIF har avtale med AGS Forsikring for idrettsskader. Grunnforsikringen dekker alle som har betalt 
sin lisens. I tillegg kan det tegnes en utvidet forsikring med bedre dekning. Forsikringen gjelder 
dekning av utgifter i forbindelse med skade. 
 

Deltakeravgift konkurranser 
Utøverne må selv dekke deltakeravgift for konkurranser. Klubben betaler lag- og deltakeravgift til 
arrangør, og fakturerer så videre til den enkelte utøver i egen klubb. 
 
 
 

Egenandeler 
Trenere og oppmenn får dekket reise og opphold knyttet til konkurranser eller oppvisninger. Utøvere 
og foresatte må selv dekke reise og opphold knyttet til konkurranser eller oppvisninger. I enkelte 
tilfeller betaler klubben flybilletter, hotellreservasjoner o.l., og fakturerer så videre til den enkelte utøver 
i egen klubb. Utgifter knyttet til treningscamper må dekkes av den enkelte utøver. 
 
Alle utøvere må ha cheersko/dansesko, lagsløyfe (på de lag det gjelder) og drakt. Cheersko/dansesko 
og lagsløyfe må bekostes av den enkelte. Når det gjelder drakt, har klubben utleie av drakter for alle 
partier, med en avgift pr semester. Dersom drakten ødelegges/ikke leveres tilbake osv. vil klubben 
kunne kreve erstatning for denne. Retningslinjer er konkretisert i eget skriv ved utlevering av drakt. 
 

Anlegg  
Langtidsleier flerbrukshall av Hokksund Turn på Loesmoen, Hokksund. Denne delen av anlegget er i 
sin helhet til disposisjon for ECT Eagles. Det er rom for 4 hele mattesett, i tillegg til turnutstyr. 
 

Aktivitet i klubben 

Årshjul 2019 
Aktivitet Periode 

ca. datoer 
Ansvarlig 

 
Budsjettforslag klart til styremøte 
 
Frist for å oversende liste over de anlegg det ønskes driftsstøtte 
til. Anlegg er i denne sammenheng alt fra tyngre/spesielt utstyr til 
baner og klubbhus. (Ta utgangspunkt i forrige års søknad) Det 
kan søkes om driftstøtte til anlegg som er eller har vært i bruk det 
siste året. (Stikkontroller må påregnes.) 
 
Frist for søknad om småanleggsmidler. Ingen søknadsskjema. 
 
Winter Open, kvalifisering nr.3 
 

 
10. januar 
 
15. januar 
 
 
 
 
 
15. januar 
 
23-24. januar 

 
Kasserer 
 
Leder 
 
 
 
 
 
Leder 
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Foreldremøter nye foresatte 
 
Revisorgodkjent regnskap må foreligge 
 

 
15. februar 
 
15. februar 

 
Leder 
 
Kasserer 

 
Klubbens årsmøte avholdes innen  
 
Søknad om kommunalt tilskudd via idrettsrådet. Revisorgodkjent 
regnskap kan ettersendes. Søknad om midler til 
toppidrettsutøvere/talenter må sendes separat. 
 
Idrettsrådets årsmøte avholdes 
 
NM/NCL på Oslo Convention Center 
 
Søknadsfrist konkurranser til forbundet 
 

 
30. mars 
 
1. mars 
 
 
 
21. mars 
 
23.-24. mars 
 
31. mars 

 
Leder 
 
Leder 
 
 
 
 
 
 
 
Leder 
 

 
Forbundsting NAIF hvert 2.år  
 
Søknad om kulturmidler. Idrettslag kan søke på noen av 
tilskuddsordningen, men det er begrensede muligheter. 
 
Frist for medlemsrapportering 
 

 
april 
 
30. april 
 
 
30. april 

 
 
 
Leder 
 
 
Nestleder 

 
Frist for å dokumentere utgifter i forhold til tildelte 
småanleggsmidler 
 
Next Generation  
 

 
1. mai  
 
 
12. mai 

 
Kasserer 

 
Summer Open 
 
Sommeravslutning  
 
Varsel om søknad om spillemidler til idrettsrådet 
 
Sommer Camp  
 
EM cheer 

 
15. juni 
 
16. juni 
 
15. juni 
 
Uke 27 
 
21.-23. juni 

 
 
 
 
 
Leder 
 
 

 
Åpen hall en dag i uken 
 

 
Juli 

 

 
Oppstart  
 
Innbetale treningslisens for konkurranseutøvere 
 
Trener og oppmannmøte 
 

 
Ved skolestart 
 
15. august 
 
 

 
 
 
Kasserer 
 
 
 

 
Foreldremøter alle lag 
 
Nasjonal trenersamling 

 
Før høstferien 
 
6.-8. september 

 
Leder 
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Ferdig konkrete søknader om spillemidler og kommunale midler til 
nyanlegg. 
 
Klubbledersamling 
 
Idrettsrådets ledermøte avholdes innen utgangen av oktober. 
 

 
15. oktober 
 
 
25.-27. oktober 
 
Oktober 

 
Leder 
 
 
Leder 

 
PeeWee Star Open 
 
Norwegian Open, kvalifisering nr. 1 
 
 

 
16. november 
 
23-24. november 

 
 
 

 
Julecup, kvalifisering nr.2 
 
Juleavslutning internt 

 
14. desember 
 
Desember 
 

 

 

Arrangement/dugnad 
 

ECT Eagles har en hoved dugnad årlig med arrangering av Winter Open i januar, her forventes det at 
alle foresatte og senior utøvere stiller opp på ulike vakter. Vaktlistene sendes ut i god tid og man kan 
selv velge hvilken og når man stiller på vakt.  Oppgavene består i rigging/rydding, vakthold, billettsalg, 
kakebaking, kafésalg, sekretariat osv., og fordeles på vakter gjennom helgen. Det forventes at alle 
leverer en kake og bidrar med minst to vakter.  
 
Disse større arrangementene er klubbens viktigste inntektskilde, og bidrar til å holde treningsavgiftene 
så lave som mulig. Internt arrangerer klubben sommer- og juleavslutninger samt generalprøver foran 
de større konkurransene. Her er det også behov for kaker, kafesalg osv. 
 
Ved større reiser vil det kunne være ekstra frivillige dugnader for de lagene som skal på tur, dette vil 
være personlige dugnader for å redusere egenandel. 
 
Klubben arrangerer Summer Camp, en treningscamp for barn som holder på med cheer, eller som 
ønsker å prøve denne idretten. Campen gjennomføres for barneskoleelever mandag til fredag kl 8-16 
helst i uken etter skoleslutt, alternativt før skolestart. Det vil være allsidig og lekbasert trening som 
består av CheerStunt - Dans - Turn – Styrke og utholdenhet. For eldre utøver arrangeres Skill Camp 
mandag til torsdag på ettermiddagen. Mye aktivitet og moro for barn og ungdom som ønsker en 
opplevelsesrike dager sammen med andre. Klubbens trenere vil være ansvarlig for treningene. I tillegg 
bidrar oppmenn / andre voksne som sammen med trenerne er ansvarlig for barna under campene. 
Formålet med campen er å gi et aktivitetstilbud om sommeren, lære nye ting uavhengig av nviå og 
gjøre idretten kjent i området med tanke på rekruttering.  
 

Utover disse noen mindre dugnader: 
● NM – ansvarlig for konkurransestyring – krever rundt 20 personer fra klubben over to 

helgedager 
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● Oppvisning på ulike arrangement – ulike lag – til inntekt for klubben eller laget (for å dekke 

reise til utenlands-konkurranse eller lignende) 

● Eventuelt salg av ulike produkter som er lagt til rette for dugnadssalg for idrettslag, personlig 

og frivillig dugnad 

 

 

 

 

Informasjon 
Idrettslaget informerer medlemmene via foreldremøter, nettsiden ecteagles.no, e-post, oppmenn og 
via lukkede facebook grupper. 
Oppmenn er ansvarlig for kommunikasjon med utøvere og foresatte på de enkelte lags lukkede 
Facebook sider.  
Det er opprettet en felles lukket Facebook side for alle klubbens medlemmer, trenere og foresatte 
«ECT Eagles klubbgruppe – lukket». 
 
 

Økonomi 
● Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 
● Organisasjonsleddet skal utarbeide budsjett for hvert regnskapsår. Budsjettet skal være 

realistisk og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 
egenkapital. 

● Styret skal sørge for at organisasjonsleddets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 
samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet/tinget eller i overordnet organisasjonsledd, 
og sørge for at organisasjonsleddet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

● Alle innkjøp over 15.000 kr. skal godkjennes av styret. Innkjøp under 15.000 kr godkjennes av 
leder.  

● Alle inngående fakturaer skal attesteres av minst 2 personer, den som har bestilt varen og 
styreleder. 

● Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 
 

Regnskapsprinsipper 
 

1. Regnskapet skal være spesifisert i henhold til Norsk Standard kontoplan. 
2. Regnskapet skal være ajourført innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. Opplysninger 

skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og organisasjonsleddets 
art og omfang tilsier. 

3. Alle transaksjoner i regnskapet skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 
4. Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares 

på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
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5. Regnskapet skal være oppdatert minimum ved hvert kvartal for styrets gjennomgang, for 
årsmøte er rapportperioden ett år. 

Ellers henvises det til Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene gitt av Norges Idrettsforbund for mer 
informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/regnskaps--og-
revisjonsbestemmelser/ 

Signaturrett 
Det er leder og økonomiansvarlig i klubben som har prokura på klubbens konti. Fakturaer og andre 
utbetalingsbilag attesteres av enten leder eller kasserer før utbetaling. Utbetalingsbilag skal attesteres 
av 2 representanter fra styret før regnskapet er godkjent. Betalinger skal bestrebes etter beste evne å 
foregå via bank.  

Utleggsrefusjon 
Skal man ha penger tilbake MÅ det føres et utleggsskjema og vedlegges kvitteringen. Tilbakeføring av 
penger vil ikke skje med mindre denne foreligger. Utleggsskjema skal signeres av leder eller kasserer 
før utbetaling skjer.  
 

Forskudd 
Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder/trener. Personen skal da levere inn 
reiseoppgjør i umiddelbare etterkant.  
 

Kjøregodtgjørelse 
For medlemmer av klubben eller andre involverte som fører kjøregodtgjørelse MÅ dette gjøres via 
godkjent skjema. Dette skjema skal signeres av leder eller kasserer før utbetaling skjer. 
  

Lønn 
For de som har utbetalt fastlønn vil dette bli gjennomført 2 ganger i året, i desember og juni. For de 
som velger kjøregodtgjørelse i stedet for lønn så godkjent skjema være innlevert og signert av 
kasserer / leder før utbetaling blir gjennomført. For de som ikke har frikort men skal trekkes skatt skal 
forenklet skattemelding sendes inn til Altinn og skattetrekk betales til skatteetaten i samme omgang 
som lønnsutbetalingen.  
 
Lønnsutgifter per 10.05.2019: 
 
Leder:      25.000 kr per år 
Kasserer:     15.000 kr per år 
Sportslig leder:    40.000 kr per år 
 
Trenerne:     Får lønn i henhold til egen kontrakt.  
 

Skatt og avgifter 
Klubben er i utgangspunktet ikke skattepliktig. Vi innrapporterer en samlesum på driftskostnader en 
gang per år til forbundet via Sportsadmin. Av dette beløpet får vi utbetalt en MVA-kompensasjon.  
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Klubben betaler heller ikke arbeidsgiveravgift selv om vi lønner trenere, leder og kasserer. Det skal 
bestrebes etter beste evne å holde seg under den til enhver tid satte grense for forenklet 
lønnsrapportering.   
 
Klubben betaler feriepenger innen utgangen av juni måned hvert år for foregående år.  
 
 
 
 
 
 

Innkrevningsrutiner 
Hovedfaktura for hver termin sendes ut senest innen en måned etter oppstart. Alle medlemmer får 10 
dagers betalingsfrist. Det gjennomføres 2 offisielle purringer via regnskapssystemet, deretter sendes 
kravet til inkassobyrå. 
Konsekvens for ikke å ha betalt treningsavgift/medlemsavgift er å bli utelatt fra konkurransedeltakelse. 
Er ikke utsendt faktura betalt etter 2 år vil medlemmet bli fjernet som klubbmedlem, og vil ikke kunne 
bli medlem igjen før alle utestående fordringer er oppgjort.  
 
Vi godkjenner ikke overgang til andre klubber før alle utestående fordringer er oppgjort. 
 

Reklame/sponsoravtaler 
Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten 
godkjennelse fra styret. 
 

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
Misbruk av klubbens midler fører til politianmeldelse. 

 

Profilering 
Klubbfarger 
Klubbens farger er svart, rødt og hvitt med sekundærfarge sølv/grå 
 

    
Fargekode: #000000 Fargekode: #ec1d25 Fargekode: #ffffff Fargekode: #a8a9ad 
 
 
 
 
 
 

   



Mestring og glede med cheer i hjertet! 

20 
 Organisasjonsplan for Eiker Cheer Team Eagles vedtatt på årsmøtet 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo 
Dette er gjeldene logo og den skal ikke endres, misbrukes eller på noen andre måter kopieres slik at 
farger, form og uttrykk avviker fra opprinnelig form. Logoen er tilrettelagt for mørk, lys og rød bakgrunn 
og skal brukes deretter. Logoen kan brukes komplett eller splittes opp ved kun å bruke navn eller 
ørnehodet. Ingen andre varianter skal brukes uten godkjennelse fra styret i klubben.  
 

 
 
 

Klubbdrakter 
Klubben stiller med drakter eller oppvisningstøy til sine utøvere, det betales inn draktleie hvert halvår. 
ECT Eagles skal bruke drakter som dekker magen, PeeWee utøvere skal ha skuldrene dekket. 
Materialforvalter designer drakter i samråd trenerne, med godkjenning i styret. 
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Regler og retningslinjer i ECT Eagles 

Retningslinjer for utøvere 
Som utøver i ECT Eagles forventer klubben at du: 

● Viser gode holdninger 
● Respekterer hverandre 
● Viser lojalitet mot klubb og trenere 
● Hjelper hverandre 
● Følger klubbens regler 
● Stiller opp for hverandre 
● Er ærlig overfor trener og andre utøvere 
● Bidrar til et godt samhold 
● Står sammen 
● Stiller på treninger og konkurranser en har forpliktet seg til 
● Viser engasjement 
● Viser gode arbeidsholdninger 
● Er stolt av din egen innsats 
● Tar et objektivt ansvar for miljø og trivsel 
● Viser respekt for klubbdrakta 
● VISER AT MOBBING IKKE ER AKSEPTERT 

 

Retningslinjer for trenere 
Som trener skal du bidra til: 

● Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 
● Positive erfaringer med trening og konkurranse 
● Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
● Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 
● Vær et godt forbilde 
● Møt presis og godt forberedt til hver trening 
● Som trener er du veileder, inspirator og motivator 
● Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 
● Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen 
● Vis god sportsånd og respekt for andre 
● Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 

 

Innholdet i treningen skal være preget av: 
● En målrettet plan 
● Progresjon i opplevelser og ferdigheter 
● Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 
● Effektiv organisering 
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● Saklig og presis informasjon 
● Kreative løsninger 
● Fleksibilitet ved problemløsning 

 
Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon med utøvere, foreldre, oppmenn, sportslig leder og 
personer i styret. 

Retningslinjer for foreldre/foresatte 
Som foreldre eller foresatte i klubben så forventer klubben at dere 

● Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av ECT Eagles, men er du med 
følger du våre regler 

● Engasjerer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 
● Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 
● Lærer barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 
● Lærer barna å tåle både medgang og motgang 
● Motiver barna til å være positive på trening 
● Viser god sportsånd og respekt for andre 
● Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 
● Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 

 
 
 
 

Mobbing 
ECT Eagles vil ikke under noen omstendigheter akseptere at det forkommer mobbing i forbindelse 
med aktiviteter i klubbens regi. Dette gjelder både mobbing blant voksne og barn. Våre treninger skal 
være trygge for alle.  
 
Ved mistanke, eller tilbakemeldinger om mobbing vil klubben innkalle berørte parter (inkludert foreldre 
hvis det gjelder utøvere under 18 år) for samtale for om mulig løse saken der og da. Hvis saken ikke 
kan løses av klubbens egne organer vil ekstern bistand innhentes. 
 
I alvorlige tilfeller vil klubben kunne ekskludere utøvere fra deltagelse på klubbens aktiviteter for en 
kortere eller lenger periode. 
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Seksuell trakassering og overgrep 
Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010. 
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er 
nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell 
orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og 
å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i 
idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. 
Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel 
oppførsel. 
 
Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den 
oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske 
seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 
 
Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett: 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller 
behandling som kan oppleves som krenkende. 

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering 

på en negativ måte. 
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med 

foresatte eller idrettsledelsen. 
7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og 

avklares åpent i miljøet. 
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i 

retur. 
10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet 

(trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at 
retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet. 
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Alkohol 
IDRETTENS SIN HOLDNING TIL ALKOHOL 
Vedtatt av Idrettstyret 16.mars 2004, sak 54 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider 
mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g) 

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og 
alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og 
unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på 
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.  

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke 
nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de 
kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)  

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig 
del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle 
organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. 
Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser 
informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som 
deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg 
til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. 

 
Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for 
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 
volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid 
forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. 
Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.  
 
 
 

Røyk og snus 
 

IDRETTENS HOLDNING TIL RØYK OG SNUS 
Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283) 

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som 
arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng. 

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø. 

3. Tribunekulturen skal være røykfri. 
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4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på 
prestasjonsevne og helse. 

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i 
idrettslig sammenheng 
 
 

Regler for reiser 
Reiser påkostes av den enkelte utøver, ECT Eagles forsøker å finne rimelige og gode løsninger, 
samtidig som det ikke skal gå på bekostning av utøvernes oppladning til konkurransen. 
 
På reiser er det alltid voksene som er i følge med utøverne. 
For hver reise er det er sett med reiseregler som skal følges. 
ECT Eagles utøvere skal alltid være gode forbilder og være inkluderende for andre klubber på reise. 
 
 

Politiattest 
Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (barn og unge under 18 år) eller mennesker med 
utviklingshemming. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får 
lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. 
 
ECT Eagles innhenter politiattest i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer, fra alle 
styremedlemmer, trenere, oppmenn og evt. andre som periodevis utfører oppgaver i klubben som 
innebærer kontakt med utøverne. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre 
grense er 15 år. Attest må fremvises for leder eller utpekt ansvarlig for politiattester. 
Politiattesten er gyldig i 3. år fra utsendelsesdato.  
 

 

I Cheer Fair 
Hva betyr #iCheerFair? 
 

1. Vi er stolte av å representere klubben vår og gjør alltid vårt beste for å sette klubben vår i et 
godt lys.  

2. Vi respekterer hverandre. Vi er fra samme klubb og alle er like viktige. Vi jobber sammen for et 
felles mål. 

3. Vi respekterer våre konkurrenter. Vi forstår at våre konkurrenter jobber hardt for å nå sine mål. 
Vi behandler våre konkurrenter som vi selv ønsker å bli behandlet. Vi ønsker hverandre lykke 
til og heier på hverandre. 

4. Vi respekterer regler og retningslinjer satt av klubb, forbund og arrangører. 
5. Vi respekterer trenere, arrangører og andre frivillige. Vi forstår at det ligger mange timer med 

frivillig arbeid bak sporten vår og setter pris på alle som gir av sin tid for at vi kan få drive med 
sporten vi elsker. 

6. Vi er ydmyke når vi vinner og høflige når det ikke går som ønsket. Vi sparer frustrasjon til etter 
premieutdelingen og venter med å juble til det er vår tur. 
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7. Vi respekterer dommerne og deres avgjørelser. Vi forstår at dommerne bare er mennesker og 
vet at uten dommere hadde vi ikke hatt noen konkurranse. Vi forstår også at reglene er som 
de er pga vår egen sikkerhet. 

8. Vi tar avstand fra doping og mener at dette aldri skal kombineres med idrett. 
 

Anti-Doping 
ECT Eagles er et “Rent Idrettslag”. Vi kjører opplæring av alle våre junior og senior utøvere og 
forlanger at alle utøvere, trenere, styret og oppmenn har fullført programmet for «Ren utøver». Som en 
del av det å være et «Rent idrettslag» har klubben utarbeidet en Antidopintpolicy som er godkjent av 
Anti Doping Norge. 
   

Antidopingpolicy for ECT Eagles: 
1. Verdier og holdninger. Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår 

verdiprofil som et rent idrettslag.  
2. Kunnskap. Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle medlemmer 

har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping. Vi gjennomfører Ren Utøver med våre 
aktive konkurranseutøvere og diskuterer dopingspørsmål. Alle junior og senior utøvere må 
gjennomføre dette for å kunne delta i konkurranse.  

3. Regelverk. I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, 
massører etc.) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs 
lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale 
forpliktet seg til å følge NIFs lov. I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi 
dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge. I våre avtaler med utøvere er det en egen 
bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på 
dopingbestemmelsene. 

4. Bevisstgjøring. Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor. 
Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om 
dette. I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle 
kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold. I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for 
kosttilskudd. Vi ønsker å tilknytte oss kostholdseksperter som f.eks Sunn idrett både for å 
informere til utøvere og trenere men også foreldre og andre involverte personer. Vi synliggjør 
idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset. Vi bruker speakertekst for å 
informere besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag på våre idrettsarrangementer. Vi 
synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.  

5. Beredskapsplan. Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med 
vedkommende. Vi bryr oss om hverandre! I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare 
på våre medlemmer. En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller 
helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte. 
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Publisering av film og bilder  
 
Klubben oppfordrer alle utøvere, oppmenn, trenere og foresatte til å følge Idrettsforbundets 
retningslinjer: 

1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres 
foresatte dersom barna er under 15 år. 

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er 
kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. 

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes 
ønske om publisering. 

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær 
varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn. 

5. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for 
eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passord beskyttet.  
I henhold publisering av bilder gis det tilbud om samtykke ved innmelding i ECT Eagles, det er 
mulig å trekke samtykket og be om at bildet slettes.  

 
 

Skikk og bruk for Sosiale Medier 
 

1. Facebook grupper er hovedkanalen for informasjon fra ECT Eagles til foresatte/utøvere 
ettersom det gir en bedre kommunikasjon enn e-post. 

2. Hvert lag har en lukket Facebook gruppe, styret har tilgang på alle gruppene for å kunne dele 
informasjon. 

3. Det skal opprettes ny gruppe for laget for hver sesong, for å unngå at det ligget bilder 
tilgjengelig av utøvere som har sluttet på det aktuelle laget. 

4. Aldersgrensene for Facebook respekteres av ECT Eagles, så ingen utøvere skal være 
medlemmer av lagets gruppe før fylte 13 år. 

5. Bilder som publiseres på de lukkede laggruppene på Facebook skal ikke deles utenfor 
gruppen, med mindre det er tydelig spesifisert at det er ok. 

6. Det skal ikke meldes fravær i de lukkede gruppene, det skal meldes direkte til oppmann. 
7. Felles informasjon for hele klubben deles på en egen gruppe:  

«ECT Eagles klubbgruppe – lukket» 
 

Utmerkelser og æresbevisninger 
Klubben har per d.d. ingen rutiner knyttet til utmerkelser og æresbevisninger. 
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Oppløsing. Sammenslutning. Annet opphør. 
Oppløsning av ECT Eagles vil kunne forekomme om det ikke kan stilles med noen lag, hvor vi ikke 
kan se en fremtidig positiv utvikling. 
 
Forslag om oppløsning av ECT Eagles må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning 
skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 
  
Ved oppløsning eller annet opphør av ECT Eagles tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et 
formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til 
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


