
Klubbarbeid for styret i Grenland Rock og Swing Klubb 2021 

 
 

Leder  -  På valg -  2. hvert år (partall, 2020, 2022 osv.) 

 Leder for klubben. 

 Kontakt med idrettskrets, forbund, andre klubber og Brønnøysund. 

 Konkurranser i klubbens regi. 

 Hovedkontakt mot WEB ansvarlig. 

 Ansvaret for styremøter, inkludert innkalling og saksliste. Skal lede, delegere og koordinere 
alle klubbens oppgaver i GRSK. 

 Ansvaret at klubbens vedtekter blir fulgt. 

 Ansvaret for at avtaler, retningslinjer, vedtekter og lover fra offentlige myndigheter samt alle 
vedtak som blir besluttet, blir gjennomført. 

 

Nestleder - På valg -  2.  hvert år (oddetall, 2021, 2023 osv). 

 Leders stedfortreder.  

 WEB ansvarlig i samarbeid med styret, ansvar for å oppdatere klubbens hjemmeside. 

 Ansvaret for kurs og instruktører, samt opplæring av disse.  

 Påse at det blir søkt om støtte til kurs fra kommuner og idrettskrets/-forbund. 

 Oppdateringer på klubbadmin. og fakturering. 

 

 

Sekretær -  På valg – 2.  hvert år (partall) 

 Skrive alle møtereferater og protokoller. Protokoller legges ut elektronisk på klubbens 

hjemmeside. WEB ansvarlig i samarbeid med nestleder. 

 Arkivere alle innkomne brev. Koordiner og gjennomføre ajourhold av klubbens arkiver. 

 

 

Kasserer - På valg -  2 hvert år (oddetall) 

 Kontakt mot klubbens regnskapsfører. 

 Ansvar for økonomi, betale alle innkomne fakturaer + eventuelt utbetaling mot bilag.  

 Kontakten mot klubbens bankforbindelse. 

 Legge til rette og gjennomføre gode rutiner for klubbens økonomi. Det være seg kurs, 

dansekvelder eller fester. Skal være observatør med innsikt i GSDO sin økonomi. 

 Hente post fra vår postboks. 

 

 

 



 

1. Styremedlem  -  På valg – 2.  hvert år (partall) 

 Musikkansvarlig på klubbkvelder og fester.  

 Leder for Festkomite og Turkomite.  

 Ansvarlig for å verve hjelpere/jobbegjeng.  

 

 

2. Styremedlem -  På valg  -  2.  hvert år (oddetall) 

 Leder av samlinger for jobbegjeng, pizza kvelder.  

 Ansvaret for medlemmenes ve og vel. Verving av nye medlemmer 

 Bistå 4 styremedlem med å finne DJ. 

 

 

 

3. Styremedlem - På valg -  2. hvert år (partall) 

 Ansvarlig for innkjøp av varer til kjøkken/kiosk og komme med forbedringer til kiosk drift.  

 Materialansvarlig inkl. lagerrom. 

 

 

4.  Styremedlem - På valg – 2. hvert år (oddetall)  

 Annonseansvarlig, (annonser og plakater).  

 Medlem av kjøkkenkomite.  

 Kontakt mot kommunen hall-leie etc.  

 Ansvaret for at skjenkebevilling blir innhentet ved arrangementer.  

 Ungdoms ansvarlig / konkurranser. 

 DJ-ansvarlig. 

 

 

Regnskapsfører  

 Føre klubbens regnskap.  

 Søke om moms-kompensasjon.  

 Ansvar for klubbens medlemslister, utsendelse av medlemskontingenten, medlems reg. i NIF 


