
Etablering av ungdomsråd i Florø SK Handball 2020-03-08. 

 
1. Bakgrunn 

Florø SK Handball er en stor bredde og inkluderingsklubb der ca 95 % av de aktive medlemmene 

er barn og unge under 19 år. For å sikre at styret på en strukturert måte kan innhente råd og 

anbefalinger samt sikre at kommunikasjon mellom barn og unge og klubben kan flyte på en god 

måte uten at dette må gå gjennom trenere, oppmenn og foreldre som nå anbefales det å 

opprette et ungdomsråd. 

 

2. Drøfting 

Etablering av et ungdomsråd (UR) må finne som form over noe tid, men følgende kan være et 

utgangspunkt. 

 

a. Organisering 

i. 1 representant velges fra hhv gutte og jente gruppene som følger: 

1. G/J 14 år  2 stk 1 en stedfortreder for hver representant. 

2. G/J 15 år  2 stk 

3. G/J 16 år  2 stk 

4. G/J 17-20 år  2 stk 

5. Dommere  2 stk 

ii. Leder og nestleder har møterett men ikke møteplikt eller stemmerett i 

styret. 

 

b. Myndighet 

Gi styre faglige råd i alle typer saker som berører barn og unge. 

 

c. Møter i ungdomsrådet 

i. Samtlige medlemmer stiller på møter i UR.  

ii. b. Om en ikke selv kan stille må en vare i gruppen en representerer stille  

 

d. Oppgaver  

i. UR skal rådføres mht klubbens styrende dokumenter og planer, årshjul mm i 

den hensikt å sikre at disse tar tilstrekkelig hensyn til barn og unge spesielt. 

ii. Behandle saker fra gruppene og fremme anbefaling til styre med anbefaling. 

iii. UR kan bli gitt egne oppgaver og oppfordres til å etablere egne tiltak rette 

mot barn og unge. 

iv. Sikre at informasjon fra styret spres ut i gruppene på en hensiktsmessig 

måte. 

 

e. Instruks for RU 

Instruks for RU vil bli utviklet med utgangspunkt i instruksen for Sportslig Utvalg når 

RU er etablert 

 

f. Møtefrekvens og kommunikasjon  

Styret har styremøte ca. hver 4 uke og det anbefales at UR legger seg på det samme 

slik at saker kan behandles i UR før det kommer til styret og vis a versa.  

i. Møtefrekvens i UR: Hver fjerde uke eller ved behov 

ii. Kommunikasjon: Sikring av en klar og tydelig kommunikasjon og informasjon 

er meget viktig og krevende. UR skal være er navet for kommunikasjon 
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mellom styret og barn og unge i klubben som ikke naturlig går gjennom 

trener, oppmann, foreldre mm. 

 


