
INSTRUKS FOR KVALITETSKLUBB ANSVARLIG. 

 

Våre verdier: TRYGGHET – MOT – RAUSHET - SAMHOLD 
www.soreideil.no 

 

Kvalitetsklubbansvarlig Søreide IL. 

Søreide IL, har i styret vedtatt, at klubben skal arbeide mot å oppnå Kvalitetsklubb 1 sertifisering. 

Kvalitetsklubb 1 er for oss en måte å få kvalitetssikret og dokumentert klubbens oppbygging og drift av 

fotballen. Alle idrettsgrenene i klubben bygges opp på samme måte, og tilpasses egen idrett der det er 

naturlig.  

1) Kvalitetsklubbansvarlig 

a. Kvalitetsklubbansvarlig er utpekt av styret og skal være et av medlemmene i styret. Det 

er viktig at denne rollen har plass i styret, for å kunne informere og ikke minst være i takt 

med klubbens ønsker og behov.  

b. Kvalitetsklubbansvarlig er klubbens kontaktperson mot NFF Hordaland angående 

spørsmål og oppgaver knyttet opp mot Kvalitetsklubb. 

c. Kvalitetsklubbansvarlig er ansvarlig for å kommunisere relevant informasjon fra styret til 

andre personer som er medlem av kvalitetsklubbprosjektet. 

 

2) Oppgaver for Kvalitetsklubbansvarlig 

a. Kvalitetsklubbansvarlig må informere og oppdatere styret om kriterier og fremdrift av 

prosjektet. 

b. Informere øvrige i klubben om, og oppdatere kriteriene. Formidle viktigheten av å 

organisere klubben etter prinsippene NFF har satt for kvalitetsklubb 1. 

c. Ansvarlig for at klubben drifter med de rutiner og kjøreregler som er satt gjennom 

kvalitetsklubbarbeidet. Det er viktig at styret er tro mot prinsippene som er vedtatt 

gjennom Kvalitetsklubb. 

d. Være en pådriver for at klubbens medlemmer, trenere og lagledere blir godt informert om 

klubbens instrukser og kjøreregler for aktivitetene våre. Dette kan være for eksempel Fair 

Play, lagkasser og kampflytting. 

e. Sørge for at Klubbhåndboken til enhver tid er oppdatert og kjent for medlemmene våre. 

f. Kvalitetsklubbansvarlig har ansvar for å følge opp og sørge for utbedring hvis det 

forekommer avvik. 

g. Når Søreide IL er sertifisert Kvalitetsklubb 1, har Kvalitetsklubbansvarlig en viktig 

funksjon ved å være ansvarlig og en pådriver for gjennomføringen av egenmeldingen. 

                 

 

 


