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SAIK:s OL-styrelse 
Är en sektionsstyrelse i Sävedalens AIK som leder verksamheten inom 
orientering och skidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen har i sin verksamhet ett antal stödgrupper. Lämpligen är en av styrelsens 
medlemmar delaktig i respektive grupp. 

UTBILDNINGSGRUPP 

MEDLEMSGRUPP 

WEBGRUPP 

Styrelsen har även utsett ansvariga i olika representationer 

 

 

Ordinarie omfattning 

ORDFÖRANDE 

V ORDFÖRANDE 

LEDAMOT 

LEDAMOT 

LEDAMOT 

Kommittéerna utgör en del av styrelsen. Ordföranden i varje kommitté är medlem i 
styrelsen med fullt mandat. Denne har rätt att ha en fast namngiven ersättare. 
Kommittéerna skall tillsammans med stödgrupperna omfatta hela SAIK:s 
verksamhet. 

BREDDKOMMITTÈ TEKNISK KOMMITTÉ  

ELIT- & TRÄNINGSKOMMITTÉ  

RESURS- OCH STUGKOMMITTÉ  

UNGDOMSKOMMITTÉ 

TEKNISK KOMMITTÉ 

 



SÄVEDALENS AIK OL      
 
Ansvarsområden, arbetsfördelning samt anvisningar    
för styrelse, kommittéer och övriga förtroendeuppdrag  

Översikten klargör ansvarsområden och arbetsfördelning för styrelse, kommittéer och 
andra förtroendeuppdrag inom klubben. Anvisningarna ska inte ses som en begränsning 
utan som ett stöd för kommittéer och förtroendevalda. 
 

 

BREDDKOMMITTÈ 
 
 

Kommitténs storlek: 4-6 personer 
 

Roller:  
 

-  Sammankallande 

- Två alternerande i SAIK:s styrelse med fullt mandat 
 

 

Föresats: 
 

Arbetar med aktiviteter för medlemmar, oavsett ålder och ambitionsnivå, som ett medel att    
stärka gemenskapen i klubben.  
 

Ansvarsområden: 
• Ansvarar för  

o klubbmästerskap. 

o klubbresa/aktivitet. 

o klubbens deltagande i 25-manna alternativt annan breddkavle. 

o att samordna lag över åldersgränserna till breddkavlar. 

o att utse ansvarig för skinklopp, marsipangrislopp och lussetåg. 

o Naturpasset och Naturpasset motionsorientering. 

o fördelning av tält och vimpel på OL-tävlingar 

o att utse en arbetsgrupp för årsfest.  

o att anordna nybörjarkurs för vuxna (i samarbete med Ungdomskommittén) 

• Planerar och genomför träningsarrangemang tillsammans med Elit- och 
träningskommitté (t ex 25-mannaträning). 

• Informerar på hemsidan, anslagstavlan i klubbstugan samt på annat sätt som bedöms   
lämpligt. Ansvarar för att hålla kommitténs information uppdaterad på hemsidan och på 
anslagstavlan. 

• Budgeterar och följer upp kommitténs verksamhet.  
 



SÄVEDALENS AIK OL      
 
Ansvarsområden, arbetsfördelning samt anvisningar för styrelse, kommittéer 
och övriga förtroendeuppdrag 
 

Översikten klargör ansvarsområden och arbetsfördelning för styrelse, kommittéer och 
andra förtroendeuppdrag inom klubben. Anvisningarna ska inte ses som en begränsning 
utan som ett stöd för kommittéer och förtroendevalda 

 

ELIT- & TRÄNINGSKOMMITTÉ 
 
 

Kommitténs storlek: 4-6 personer 
 

Roller:  
 

- Sammankallande 

- Två alternerande i SAIK:s styrelse med fullt mandat 
 

 

Föresats: 
 

Arbetar med klubbens elit (i en vidare bemärkelse) och inbjuder till träningsaktiviteter 
 

Ansvarsområden: 
• Upprättar verksamhetsplan 

• Ansvarar för  

o kontrakt med elitlöpare.. 

o kontakter med externa tränare/ledare/sjukvård/rehab. 

o att en ”Kick-off” genomförs i samband med säsongsupptakten. 

o att vi utbildar oss på ett ändamålsenligt sätt m a p  elit- samt träningsverksamhet 

o att vi har en lämplig rekryteringsverksamhet. 

• Utser 

o UK, som ansvarar för uttagning av löpare och lag. 

o coacher, som ansvarar för kontakter med löpare. 

o coacher/ledare till för specifika tävlingar som SM, de stora stafetterna m m. 

o projektledare för ovanstående tävlingar. 

o Rankingansvarig.  

o medlem i GOF:s elitkommitté. 

o medlem i GOF rankingkommitté. 

o medlem i GOF juniorkommitté. 

o träningskommitté, som ansvarar som ansvar för regelbunden träning hemmavid 
och på läger med inriktning på åldersgruppen 17-39 år. 

• Informerar på hemsidan, anslagstavlan i klubbstugan samt på annat sätt som bedöms   
lämpligt. Ansvarar för att hålla kommitténs information uppdaterad på hemsidan och på 
anslagstavlan. 

• Budgeterar och följer upp kommitténs verksamhet.  



SÄVEDALENS AIK OL      
 
Ansvarsområden, arbetsfördelning samt anvisningar    
för styrelse, kommittéer och övriga förtroendeuppdrag  

Översikten klargör ansvarsområden och arbetsfördelning för styrelse, kommittéer och 
andra förtroendeuppdrag inom klubben. Anvisningarna ska inte ses som en begränsning 
utan som ett stöd för kommittéer och förtroendevalda. 
 
 

RESURS OCH STUGKOMMITTÉ 
 
 

Kommitténs storlek: 4-6 personer 
 

Roller:  
 

- Sammankallande 

- Två alternerande i SAIK:s styrelse med fullt mandat 
 

 

Föresats: 
 

Arbetar med klubbens resurser i form av intäkter och klubbstuga  
 

Ansvarsområden:  
• Ansvarar för  

o skötsel och utveckling av klubbstugan 

o uthyrning av klubbstugan 

o gemensamma aktiviteter för skapa intäkter 

o att vi utnyttjar vår största tillgång medlemmarna på ett ändamålsenligt sätt 

o granförsäljning 

o klubbens aktiviteter i Göteborgsvarvet  

• Budgeterar och följer upp kommitténs verksamhet.  

 



SÄVEDALENS AIK OL      
 
Ansvarsområden, arbetsfördelning samt anvisningar    
för styrelse, kommittéer och övriga förtroendeuppdrag  

Översikten klargör ansvarsområden och arbetsfördelning för styrelse, kommittéer och 
andra förtroendeuppdrag inom klubben. Anvisningarna ska inte ses som en begränsning 
utan som ett stöd för kommittéer och förtroendevalda. 
 

 

TEKNISK KOMMITTÉ 
 
 

Kommitténs storlek: 4-6 personer 
 

Roller:  
 

- Sammankallande 

- Två alternerande i SAIK:s styrelse med fullt mandat 
 

 

Föresats: 
 

Arbetar med klubbens idrottsarrangemang  
 

Ansvarsområden: 
• Ansvara för långtidsplan för alla kubbens OL och liknande arrangemang som 

Göteborgsdubbeln, DM, Vårserien, Salomon Trail Tour  mm 

• Ansvara för kontakter med GOF:s Tekniska kommitté 

• Ansvara för klubbens kartprojekt och kontakter gentemot GKR 

• Ansvarar för att vi utnyttjar vår största tillgång medlemmarna på ett ändamålsenligt sätt 

• Ansvar för att utse 

o bankontrollanter 

o tävlingskontrollanter 

o projektledare för arrangemang 

o GOF kartkommitté 

o Vid behov medlem i GKR styrelse 

• Ansvarar för att vi utbildar oss på ett ändamålsenligt sätt inom området 

• Ansvarar för att vi har en lämplig rekryteringsverksamhet  inom området 

• Budgeterar och följer upp kommitténs verksamhet.  
 



SÄVEDALENS AIK OL      
 
Ansvarsområden, arbetsfördelning samt anvisningar    
för styrelse, kommittéer och övriga förtroendeuppdrag  

Översikten klargör ansvarsområden och arbetsfördelning för styrelse, kommittéer och 
andra förtroendeuppdrag inom klubben. Anvisningarna ska inte ses som en begränsning 
utan som ett stöd för kommittéer och förtroendevalda. 
 

 

UNGDOMSKOMMITTÉ 
 
 

Kommitténs storlek: 10-15 personer 
 

Roller:  
 

- Sammankallande 

- Två alternerande i SAIK:s styrelse med fullt mandat 
 

 

Föresats: 
 

Arbetar med klubbens barn och ungdomar 
 

Ansvarsområden: 
• Organiserar verksamheten i olika grupper. 
• Anordna utbildning och träning för barn och ungdomar (upp till 16 år). 

• Anordnar OL-skola för nybörjare. 

• Påverkar ungdomar att tävla och stödja dem i deras tävlingsutövande. 

• Arrangerar gemensamma träffar och läger.  

• Planerar och samordnar viktiga tävlingar med tränings- och elitkommittén. 

• Engagerar ungdomarnas föräldrar till att delta i nybörjarkurser för vuxna som anordnas 
av breddkommittén. 

• Håller 

o kontinuerlig kontakt med tränings- och elitkommittén. 

o kontinuerlig kontakt med GOF:s ungdomskommitté 

o kontakt med medlemsgruppen för att informera om vilka nya resurser som 
klubben erhåller och hur dessa kan hjälpa till i verksamheten. 

• Utser  

o UK för ungdomskavlar och UK –representant till blandade kavlar där ungdomar 
ingår. 

o respresentant till GOF:s ungdomskommitté. 

• Ansvarar för 

o praktiska arrangemang såsom resa, logi och mat vid viktiga tävlingar och 
budkavlar för vilka ungdomskommittén satts som ansvarig.underlag till ansökan 



om aktivitetsbidrag för kommitténs aktiviteter. 

o rekrytering av nya ungdomsledare. 

o att vi utbildar oss på ett ändamålsenligt sätt inom området. 

• Informerar på hemsidan, anslagstavlan i klubbstugan samt på annat sätt som bedöms   
lämpligt. Ansvarar för att hålla kommitténs information uppdaterad på hemsidan och på 
anslagstavlan. 

• Budgeterar och följer upp kommitténs verksamhet.  
 



SÄVEDALENS AIK OL      
 
Ansvarsområden, arbetsfördelning samt anvisningar    
för styrelse, kommittéer och övriga förtroendeuppdrag  

Översikten klargör ansvarsområden och arbetsfördelning för styrelse, kommittéer och 
andra förtroendeuppdrag inom klubben. Anvisningarna ska inte ses som en begränsning 
utan som ett stöd för kommittéer och förtroendevalda. 
 

 

UTBILDNINGSGRUPP 
 
 

Kommitténs storlek: 1 personer 
 

Roller:  
 

-  Samordnande tvärs SAIK 
 

 

Föresats: 
 

Arbetar med klubbens utbildningar 
 

Ansvarsområden: 
• Koordinerar klubbens utbildningsbehov. 

• Initierar kurser och utbildningar. 

• Håller kontakt med medlemsgruppen och informerar om vilka utbildningar/kurser som 
medlemmarna deltagit i. 

• Informerar på hemsidan, anslagstavlan i klubbstugan samt på annat sätt som bedöms   
lämpligt. Ansvarar för att hålla kommitténs information uppdaterad på hemsidan och på 
anslagstavlan. 

 

 



SÄVEDALENS AIK OL      
 
Ansvarsområden, arbetsfördelning samt anvisningar    
för styrelse, kommittéer och övriga förtroendeuppdrag  

Översikten klargör ansvarsområden och arbetsfördelning för styrelse, kommittéer och 
andra förtroendeuppdrag inom klubben. Anvisningarna ska inte ses som en begränsning 
utan som ett stöd för kommittéer och förtroendevalda. 
 
 

WEBGRUPP 
 
 

Kommitténs storlek: 4-6 personer 
 

Roller:  
 

-  Sammankallande 
 

 

Föresats: 
 

Arbetar med klubbens hemsida  
 

Ansvarsområden: 
• Ansvarar för 

o kontakter utveckling, drift och underhåll av SAIK:s hemsida. SAIK i Eventor. 
• Stödjer kommittérna med att uppdatera information på hemsidan. 

• Informerar på hemsidan, anslagstavlan i klubbstugan samt på annat sätt som bedöms   
lämpligt. Ansvarar för att hålla kommitténs information uppdaterad på hemsidan och på 
anslagstavlan. 

• Budgeterar och följer upp kommitténs verksamhet.  
 
 



SÄVEDALENS AIK OL      
 
Ansvarsområden, arbetsfördelning samt anvisningar    
för styrelse, kommittéer och övriga förtroendeuppdrag  

Översikten klargör ansvarsområden och arbetsfördelning för styrelse, kommittéer och 
andra förtroendeuppdrag inom klubben. Anvisningarna ska inte ses som en begränsning 
utan som ett stöd för kommittéer och förtroendevalda. 
 

 

MEDLEMSGRUPP 
 
 

Kommitténs storlek:  2-4 personer 
 

Roller:  
 

-  Sammankallande 
 

 

Föresats: 
 

Arbetar med klubbens medlemsregister 

•  

Ansvarsområden:Ansvarar för  

o SAIK:s medlemsregister 

o medlemsavgifter. 

o att hålla reda på hur vi resursutnyttjar medlemmarna. 

o att hålla reda på vilka utbildningar våra medlemmar deltagit i. 
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