
 

 

 
 

 

ROLLEBESKRIVELSE 
 

 

 

Organisasjonsenhet: Fotballgruppa Dato: 26.08.22 

Funksjon: Lagleder - foreldrekontakt   

Merknad: Må være medlem av Stokke IL Varighet:   

    
 

 

Tittel:  Klubbadmin lagansvarlig Stokke IL fotballgruppe 
Ansvar:  

 

Oversikten over utøvere skal holdes oppdatert kontinuerlig. Dette for å sikre at de som trenger 

medlemskap har dette og de som ikke lenger ønsker å være medlem skal slippe å få tilsendt faktura 

som de ikke skal ha.  

 

Utøverne skal registreres i Stokke IL sitt medlemssystem MinIdrett– KlubbAdmin (KA).  

 

KA er koblet mot det sentrale registeret i Norges Idrettsforbund. Dette registeret brukes av alle 

idrettslag i Norge. Innmelding kan utøver selv gjøre via Stokke IL sin hovedside og følgende link: 

https://medlemskap.nif.no/SelectActivity/ParentOrChild/23197   

 

KA ansvarlig kan også invitere nye spillere via KA: 

https://www.idrettsforbundet.no/digital/klubbadmin/nyheter/inviter-nye-medlemmer/ 

 

 

Klubbadminansvarlig pr. lag henter det aktuelle medlemmet inn i sin lags gruppe, da blir de registrert 

for fakturering av medlemsavgift. 

Det er viktig at hvert medlem registreres korrekt slik at vi: 

• oppfyller idrettens krav til registrering 

• er i stand til å holde kontakt med medlemmet pr epost og sms 

 

For å ivareta personvernet på en tilfredsstillende måte så er vi avhengig av at medlemmene bruker 

MinIdrett.  

 

Medlemmer skal også melde seg ut av Stokke IL og undergrupper selv.  

Det er lovkrav til at det gjøres skriftlig, via Minidrett.  

 

Husk å gi beskjed til medlemsansvarlig i Stokke IL fotball når utmelding er gjort, så evt. utestående 

blir purret eller kreditert. Alle skal gjøre opp forfalte regninger ved utmelding om sesongen er i gang. 

 

Utmelding av Stokke IL skal kun gjøres av medlemmet selv, da fakturering av kontingent også 

inneholder forsikring for aktivitet i Stokke IL. 

 

 

 

 
Oppgaver administrativt  

https://medlemskap.nif.no/SelectActivity/ParentOrChild/23197
https://www.idrettsforbundet.no/digital/klubbadmin/nyheter/inviter-nye-medlemmer/


 

 

Tittel:  Klubbadmin lagansvarlig Stokke IL fotballgruppe 
 

• Sørge for at lagets medlemmer er riktig oppdatert, ved å sende ut forespørsel til sine 

lagmedlemmer ved mistanke om feil eller manglende informasjon.  

• Påminnelser om at kontingenter og treningsavgifter er fakturert, slik at disse blir betalt til 

tiden. 

• Følge opp at trenere får beskjed om at kontingent ikke er betalt, slik at spiller/foresatte blir 

informert om at de ikke kan delta aktivt pga. manglende forsikring.  

• Informere medlemmer om støtteordninger til betaling av kontingent og treningsavgift om dere 

mistenker økonomiske utfordringer. (http://stokkeil.no/p/45888/stottefond) evt. via 

opplevelseskortet i Sandefjord Kommune(https://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-

fritid/Tilskudd-og-stotteordninger/opplevelseskortet/). Rutine ligger her 

http://stokkeil.no/p/52384/opplevelseskortet-sandefjord-kommune 
 

 

 

 

 
Kompetansekrav:  

• Tilgang til klubbadmin og enkel opplæring i oppfølging av systemet og utsendelse av 

informasjon fra dette på mail. 
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