ORGANISASJONSPLAN
SKI OG BALLKLUBBEN SKIOLD
2021

Klubbens motto:

”Jernfast vilje, Stålfast kropp”

Visjon:

”Fremst på aktiviteter for alle som vil”

Virksomhetside:

”Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil – med spesielt fokus på
barn og ungdom”

Hovedmål:

”Alle i Skiold skal få muligheten til å utfolde seg, både sportslig og
sosialt”

Verdier:

”Inkluderende” – ”Respekt” – ”Glede” – ”Nyskapende”

Klubbens merke er et rødt skjold, med en hvit stripe som staver SKIOLD i rødt (som vist
over). Skrift kan alternativt være gull (som på klubbens fane). Logoen kan også trykkes,
på stoff, i andre farger når dette er hensiktsmessig med i forhold til fargen på
underlaget.
Klubbens hovedfarger er rødt og hvitt.
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1 Historie
Klubben ble stiftet på Brakerøya 7.juni 1910, under navnet var Bragerøen
Idrettsforening. Alt var for så vidt fryd og gammen frem til 1913. Etter en båttur med
”Farmand” til Berger oppstod det en konflikt som medførte at det kun var 9 medlemmer
igjen av 55. De 9 som sto igjen var sterke og året etter gjenoppsto klubben, men nå som
Ski og Ballklubben Skiold. Vi takker de 9 sterke menn – for Skiold, klubben i våre hjerter!
I 2020 feiret klubben sitt 110 års jubileum som et av de større idrettslagene i Drammen
med ca. 800 medlemmer.
Klubben driver for tiden med fotball og bandy, men har tidligere drevet med både ski og
ishockey.

2 Aktivitet
Klubbens aktiviteter er pr 1.1.2021 fotball og bandy. Klubben er medlem av Norges
Idrettsforbund (Viken idrettskrets), Norges fotballforbund (NFF Buskerud) og Norges
Bandyforbund (Buskerud bandykrets).
Klubbens fotballaktivitet er definert i egen sportsplan fotball.
Klubbens bandyaktivitet er definert i egen sportsplan bandy.
Klubben drifter en innebandygruppe på oppdrag fra Drammen kommune (Fritid med
bistand) for ungdom og voksne, gruppa har sine aktiviteter i Drammenshallen.
Klubben driver også sin Idrettsfritidsordning (IFO) i klubbens lokaler på Marienlyst for
barn på Danvik Barneskole.
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3 Medlemskap
Se også klubbens lover

Typer kontingenter
Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Klubben har følgende typer kontingenter1
1) Seniorkontingent (enkeltmedlem 16-67 år) 350,2) Jr kontingent (enkeltmedlem under 16 år) 300,3) Pensjonistkontingent2 100,4) Livstidskontingent (Seniorkontingent x 30) 10.500,5) Æresmedlemskontingent 0,6) Familiekontingent3 500,Klubbens lover spesifiserer at det utelukkende godtas personlige medlemmer. Dette
betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel
familiemedlemskap og firmamedlemskap. Familiekontingent som er å anse som en
rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig
registreres enkeltvis.
Ønsker et medlem å melde seg ut av klubben, skal dette skje skriftlig pr brev eller e-post
til klubbens e-post adresse morten@skiold.net

Æresmedlemmer og æresbevisninger
Æresmedlemmer
Æresmedlemskap i Ski- og Ballklubben Skiold kan tildeles medlem som innehar klubbens
gullmerke som:
-

Har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for klubben gjennom mange år
Gjennom mange år, så vel sportslig og/eller administrativt, har betydd svært mye for
miljø, samhold og trivsel i foreningen.
Æresmedlemmer utnevnes av en komitè bestående av klubbens leder, leder av
representantskapet og 3 medlemmer utnevnt av representantskapet (disse 3 medlemmene må
ha minst 10 års medlemskap i klubben og utnevnes for 5 år). Oppnevning av æresmedlemmer
må være enstemmig.
Æresmedlemmer mottar et diplom og får bilde hengende i klubbens lokaler på Marienlyst.

Kontingent vedtas på klubbens årsmøte
Alderspensjonister i folketrygden
3 Familiekontingenten dekker medlemskap for alle innmeldte medlemmer, som er i slekt, og bor på
samme folkeregistrerte adresse.
1
2
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Diplomet underskrives av klubbens leder og representantskapets leder.
Æresmedlemskap deles kun ut i jubileumsår (hvert 5./10. år). Tildeling skjer på årsmøte eller
på klubbens jubileumsfest.
Gullmerke
Gullmerket i Ski- og Ballklubben Skiold kan tildeles medlem som innehar klubbens
hederstegn som:
-

har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for klubben gjennom mange år
gjennom mange år, så vel sportslig og/eller administrativt har betydd svært mye for
miljø, samhold og trivsel i foreningen
- medlem i minst 10 år
Gullmerkemottakere utnevnes av samme komite/kriterier som æresmedlemmer.
Hederstegn
Skiolds hederstegn skal tildeles et medlem som har vært medlem i klubben fra og med
fotballskole/bandyskole til og med G/J19.
Skiolds hederstegn kan også tildeles et medlem som har gjort seg fortjent til det ved iherdig
arbeid, trening administrasjon etc. i min. 5 år
Klubbens hederstegn kan også tildeles personer, bedrifter og organisasjoner som står utenfor
klubben, men som har gjort innsats for klubben gjennom flere år.
Skiolds hederstegn tildeles av styret ved flertallsavgjørelse og deles ut på årsmøte eller på
jubileumsfest.
Hedersprotokoll
Klubben fører protokoll for klubbens æresmedlemmer, gullmerke- og hederstegninnehavere,
inneholdende navn og når utnevnt. Protokollen følger leder av æresmedlemmer/gullmerkekomite.

5

4 Klubbens interne organisering
Klubben organiseres med avdelinger og /eller grupper. Disse ledes av oppnevnte
tillitspersoner eller av valgte styrer. Hovedstyret bestemmer opprettelsen av
avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Hovedstyret plikter å
påse at dette skjer på betryggende måte til beste for klubben, og i tråd med klubbens
formålsparagraf. Alle avdelinger og /eller grupper rapporterer til klubbens hovedstyre.
Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler, eller representere klubben utad uten
hovedstyrets godkjennelse.

Hovedstyret
Klubbens hovedstyre velges for 2 år, dog slik at ikke alle styremedlemmene trer ut av
hovedstyret samtidig.
Leder, og 2 styremedlemmer (styreleder hytta og fotball 13år velges på årsmøter i
oddetallsår.
Nestleder og 2 styremedlemmer (styreleder fotball 6-12år og bandy) velges på årsmøter
i partallsår4
Varamedlem velges for 1 år av gangen.
Varamedlem har møterett hovedstyret.
Representantskapets leder har møterett, men ikke stemmerett i hovedstyret.
Leder for anlegg / bydelshus / klubbhus velges under øvrige valg iht klubbens lover og
møter ved behov, det vil si ikke fast medlem av klubbens styre.
Hvis et styremedlem går ut av styret i sitt første år velges erstatter for denne på
førstkommende årsmøte, da for et år.
Styrets leder og nestleder har møterett i gruppestyrene.
For klubbens organisasjonskart se eget vedlegg eller link HER.
Arbeidsutvalget med ukentlig møte (AU bestående av leder, nestleder og daglig leder)

Revisjon av klubbens regnskap
Revisor / Kontrollkomite velges i henhold til klubbens lov.

Ansatte
Ski og ballklubben Skiold har pr 1.1.2020 5 ansatte fordelt på 5 årsverk.
Daglig leder (100% stilling
Leder IFO / administrasjon (70% + 30% stilling)
Sportslig leder (90% stilling) + instruktør IFO (10% stilling)
1 medarbeider IFO 70% stilling + 30% stilling for renhold av klubbens lokaler på
Marienlyst, samt ansvarlig for dugnader og annet.

4

Ref klubbens lover
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Klubben kan engasjere personer på timesbasis til aktivitetsprosjekter som SFO AKS,
fotballskole, inkludering i IL, ferie og fritidsaktiviteter, aktiviteter for barn med spesielle
behov etc.

Skioldhuset
Klubben leier lokaler (g.nr.110, br.nr.228) av Drammen Eiendom KF på Marienlyst
Stadion5.
Leieforholdet løper til 28.02.2023
Avtalen må fornyes innen 28.08.2022
Øvrige forhold som omhandler leie er definert i leiekontrakt.

Skioldhytta
Skioldhytta ved Steglevann på Konnerud er bygget i 1935 av klubbens medlemmer.
Hyttas adresse er Olsrudveien 100, 3031 Drammen
(g.nr.84, br.nr.40)
Et eventuelt salg av Skioldhytta krever 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter
/ekstraordinære årsmøter.

Lovkomite
Styret oppnevner lovkomite ved behov.
Lovkomiteen skal bestå av 3 personer6.

Skioldavisa og klubbens nettsider
Skioldavisa utgis minimum en gang pr år og skal utgis i november / desember måned,
utgis kun i PDF format. Skioldavis bandy utgis i mars / april i etterkant av
bandysesongen og utgis også kun i PDF format.
Løpende nyheter legges ut på klubbens hjemmesider, Facebook side og Instagram.
Klubbens administrasjon er ansvarlige for Skioldavisa og klubbens hjemmesider.

Onsdagsgjengen
Onsdagsgjengen er et medlemstiltak for klubbens medlemmer.

5
6

Ref punkt 7 i leieavtalen
En lovkomite skal også oppfylle kravene til klubbens lover
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5 Kapitalkonto
Kapitalinnskudd i forbindelse med salg av Skioldhuset, skal kun benyttes til kjøp av egne
lokaler / eiendom, eller annen varig verdi.
Et eventuelt kjøp av egne lokaler / eiendom, eller annen varig verdi, krever 2/3 flertall
på to påfølgende årsmøter /ekstraordinære årsmøter.

6 Klubbens eiendeler.
Ansvaret for klubbens eiendeler, drakter, materiell, m. m. påhviler gruppestyrer /
avdelinger. Disse påser at materiell til enhver tid er komplett.

7 Organisasjonskart.
For organisasjonskart se vedlegget eller linken HER
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