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Funksjon / rolle FIKS-ansvarlig 

Merknad Må være medlem i klubben 

Godtgjørelse Frivillig 

Varighet 1 år Politiattest Ja, alle verv i SB krever politiattest 

Dokument versjon v. 1.5 05.04.16 Ansvarlig Sportslig / styret 

 

Generelt  Om å være frivillig / ta verv i Sandefjord Ballklubb 

Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem 
FIKS. Dette er et viktig IT-verktøy som er ment å forenkle 
klubbhverdagen ved å gjøre det enklere for klubben å utføre viktige 
administrative arbeidsoppgaver. Klubben skal benytte FIKS for å 
sikre at spillere er forsikret, trenere har riktig kompetansenivå, kan 
melde på lag i serier, registrere kamprapporter, involvere frivillige til 
å påta seg nødvendige klubb- og lagroller og ikke minst skal FIKS 
være et styringsverktøy for å bli/være en «Kvalitetsklubb» 
 
I Sandefjord Ballklubb er det klubbens leder som er FIKS-ansvarlig. 

Ved å si ja til å være frivillig i Sandefjord Ballklubb får du en unik 
mulighet til å bli kjent med klubbens hjerte, samt å være med å påvirke. 
Vi er avhengige av at folk ønsker å gjøre en innsats for klubben, og om vi 
kan benytte den enkeltes frivilliges kompetanse på rett sted, så vil dette 
løfte klubben vår til å stadig nå nye mål. 
 
Dette må du som påtar deg et frivillig verv gjøre: 

- Sette deg inn i klubbens mål og visjoner 
- Gjøre deg kjent med gjeldene sportsplaner 
- Gjør deg kjent med klubbens og sportens lover og regelverk 
- Bli bærer av klubbens holdninger og verdier 

Oppgaver  

1. Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. 
Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette 
for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at 
klubbhverdagen blir enklere. 
 
2. Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige «tilganger» til FIKS. 
Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til: 
a) To personer i administrasjonen med rettighet som «Klubbadministrator» 
b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som «Klubbruker» 
Klubbens krets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a). 
Brukere med rettighet som «Klubbadministrator» er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt b). 
 
3. Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette 
gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor. 

Myndighet  

 Oppdatere FIKS 

 Inaktivere spillere som ikke betaler 

 Melde overgang til/fra Sandefjord Ballklubb 

Samarbeider med  

 Sportslig ledelse 

 Trener / lagledere 

 Økonomiansvarlig 

Kompetanse / bakgrunn  

 Strukturert 

 Kjent med Fiks-instruksen og lover og regler for overganger 

 God kunnskap om NFFs systemer 

Mottar utstyr fra klubben  

 

 


