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Innledning 
Asker CK er en klubb med stolte tradisjoner og mange gode sportslige resultater gjennom mer enn 40 
år.  
 
Rundt disse tradisjonene og resultatene skal vi sammen bygge klubben for fremtiden.  
 
Klubben vår skal bevege seg i takt med endringene i samfunnet og ha et sportslig miljø slik at vi lever 
opp til vår visjon om at sykkelsporten er for alle. 
 
Organisasjonsplanen fungerer som et styringsdokument for hele klubben slik at vi kan jobbe 
profesjonelt mot vedtatte mål og i samsvar med vår strategi. 
 
Organisasjonsplanen skal justeres årlig og vedtas på årsmøtet i klubben. 
 

Grunnlagsopplysninger 
Navn: Asker Cykleklubb 
Stiftet: 12.10.1977 
Idrett: Sykling 
Postadresse: Postboks 89, 1371 Asker 
E-postadresse: ack@ack.idrett 
Bankkonto: 1503.14.25910 
Bankforbindelse: DNB 
Internettadresse: www.asker-ck.no 
Organisasjonsnummer: 987449772 
Registrert tilknytning til Viken idrettskrets 
Registrert tilknytning til Asker idrettsråd 
Registrert tilknytning til Norges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund 
 

Visjon 
Asker CK sin visjon er Sykkelsport For Alle. 

Formål 
Vårt formål er å drive idrett organisert gjennom Norges Idrettsforbund, Norges Cykleforbund og 
Norges Triatlonforbund. 
 

Verdier 
Våre verdier er fellesskap, helse, ærlighet og trygghet. 
 
Våre medlemmer skal ha ”mot til å leve, mot til å bry seg, og mot til å si nei”. 

Strategiske målområder 
Asker CK er en klubb med stolte tradisjoner og gode sportslige resultater som skal videreføres. Dette 
skal vi gjøre gjennom å ha følgende strategiske hovedmål: 
 

• Asker CK skal være en av de toneangivende sykkelklubbene i Norge og bidra inn mot Norges 
Cykleforbund slik at norsk sykling utvikler seg i tråd med forbundets strategier og planer 

• Asker CK skal arrangere gode sykkelritt 
• Asker CK skal legge til rette for at syklister utvikler seg sportslig innenfor sin sykkelgren og i 

tråd med klubbens verdier 
• Asker CK skal legge til rette for at unge syklister har en mulighet til å ta ut sitt potensiale og nå 

sine mål 
• Asker CK skal legge til rette for at vi virkelig lever ut vår visjon om at sykling er for alle 

gjennom å ha gode treningsgrupper for menn og kvinner i alle aldre 
• Asker CK skal drives profesjonelt og ha god kontroll på gjennomføring av planer og økonomi 
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Følgende strategiske målområder vil følges opp av dedikerte personer i klubbens styre: 
1) Medlem 
2) Sportslige prestasjoner 
3) Ritt 
4) Anlegg 
5) Nye inntekter 

 
Hvert område vil ha sin handlingsplan for å sikre fremdrift og gjennomføring. Dette arbeidet er 
oppsummert i følgende figur: 
 
 

 

Organisasjon 
Asker CK er en idrettsklubb bygget opp av frivillighet. Øverste organ i klubben er årsmøtet som velger 
styrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. 
 
Mellom årsmøtene styres klubben av klubbens styre ledet av styreleder. Klubbens styre har fullmakt 
fra årsmøtet til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett. 
 
Klubbens styre er et kollegium som i styremøtene diskuterer seg frem til gode beslutninger som er i 
tråd med klubbens strategiske fundament, gjeldende strategi, planer og økonomiske rammer. 
 
Mellom styremøtene har hvert enkelt styremedlem ansvar for sitt dedikerte strategiområde og/eller 
administrative funksjon (medlemsregister, informasjon, økonomi, med mer). Det vil derfor til enhver tid 
være et styremedlem som har det overordnede ansvar for å følge opp arrangering av ritt, turer, sosiale 
arrangement og treningsgrupper. 
 
Dette arbeidet er organisert i prosjekt eller komiteer hvor prosjektet eller komiteen enten er ledet av et 
styremedlem eller lederen rapporterer til et styremedlem.  
 
Selve grunnfjellet i klubben er organisert i treningsgrupper hvor en gruppeleder sørger for den 
nødvendige struktur, planer og organisering av treninger, turer og ritt i tett samarbeid med sportslig 
ansvarlig i styret og treningsgruppens trenere. Gruppeledere møter ikke i klubbens styre, men vil ha 
tett kontakt med flere styremedlemmer gjennom året og rapporterer formelt til sportslig ansvarlig i 
styret. 
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Styrets funksjon og sammensetning 
Styret skal planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap, samt oppgaver beskrevet i NIFs lover og lovnorm for idrettslag.  
 
Styret har videre ansvar for: 

• At det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  
• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 

idrettsmyndigheter  
• Disponere lagets inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett  
• Oppnevne komiteer, utvalg og prosjekter etter behov, og utarbeide instruks for disse 
• Oppnevne representanter til ulike fora hvor klubben skal være representert 

 
Alle tillitsvalgte i Asker CK skal ha en oppdatert funksjonsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og 
de viktigste arbeidsoppgavene gjennom året. 
 
Styret i Asker Cykleklubb skal til enhver tid ha dedikerte personer som har ansvar for et eller flere 
strategiske målområder. Fordelingen av disse skjer med bakgrunn i kompetanse, bakgrunn og 
interessefelt blant styrets medlemmer. 
 
Utover dette skal dedikerte styremedlemmer ha ansvar for: 

• Økonomi (kasserer) 
• Informasjon internt og eksternt 
• Politiattester 
• Barne- og ungdomsarbeidet 
• Medlemsregister 
• Håndtering av post og innkommende mail 
• Referater fra styremøtene 

 
Styret vil ikke lenger ha en egen ungdomsrepresentant i styret, men heller ha et dedikert styremedlem 
som jobber aktivt og strukturert ut mot de unge i treningsgruppene. Styret mener at dette vil bedre 
ivareta de yngste medlemmenes interesser i klubben enn ordningen med en ungdomsrepresentant i 
styret. 
 
Nytt fra 2020 er opprettelsen av et Kontrollutvalg iht NIFs nye Lovnorm. Kontrollutvalget har 
følgende oppgaver:  
a) Påse at vår virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnet 

organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
b)  Ha et særlig fokus på at vi har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at våre 

midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget tar således over revisor sin rolle og skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og 
fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets 
styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 
 
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og 
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer etter nøye vurderinger av 
medlemsmassen.  
 
Valgkomiteen plikter:  

• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode 
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning 
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for 

styreoppdrag, og få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for 
oppdraget 
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• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer som kommer til å bli foreslått 
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen 

som skal forelegges medlemmene på årsmøtet 
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt etter årsmøtet å analysere eget 

nominasjonsarbeide 

Treningsgrupper 
Klubben er organisert i treningsgrupper hvor en gruppeleder sørger for den nødvendige struktur, 
planer og organisering av treninger, turer og ritt i tett samarbeid med sportslig ansvarlig og 
treningsgruppens trenere. Hver enkelt gruppeleder er ansvarlig for: 

• Definere hvem treningsgruppen passer for og få dette kommunisert 
• Lage målsettinger for året 
• Sette opp en plan for trening, treningstider, turer og ritt 
• Ivareta behovet for vintertrening 
• Ritt (hvilke ritt skal prioriteres, organiseringen omkring selve rittet) 
• Sørge for at det sosiale miljøet ivaretas i treningsgruppen slik at alle føler seg velkomne, 

utvikler seg og trives i Asker CK 
• Gi innspill til budsjett til klubbens økonomiansvarlig og følge opp ressursbruk gjennom året 

 
For 2021 er det planlagt følgende treningsgrupper: 
 

2019 Oppmann 

Landevei Elite menn sr John Robin Nilsen 

Landevei Elite kvinner sr og jr Annik Bjørndal og Anders Bernhoft 

Landevei Elite menn jr Stig E. Fjærli 

Landevei Barn/Ungdom Kristian Gullhav 

Landevei Tur 1 Knut Aanonsen 

Landevei Tur 2 Knut Friedrich 

Landevei Master og Aktiv Jon Braathen 

Terreng Elite Ikke besatt 

Terreng Senior/Sti Ikke besatt 

Terreng Barn/Ungdom Svein Aalrust 

Sykkelkross Truls Veslum 

Utfor  Trond G. Hansen 

Enduro Andreas Aalby 

Bane Ikke besatt  

Medlemmer 
Medlemskap er detaljert beskrevet i lov for Asker CK. Utover det som står i vårt lovverk vil vi påpeke 
følgende: 

• All virksomhet i regi av klubben knyttet til barn og ungdom skal være rusfri, og dette skal 
praktiseres både av medlemmer og ledere/tillitsvalgte 

• Medlem eller foresatte må påregne å stille på et bestemt antall dugnader/rittarrangementer i 
året der det ikke melder seg nok frivillige, avhengig av klubbens behov 

• Kunngjøring av dugnadsinnsats vil i størst mulig grad kunngjøres i begynnelsen av året 
• Ved å betale kontingenten aksepterer medlemmet å stille på dugnad 


	Innledning
	Formål
	Strategiske målområder
	Organisasjon
	Styrets funksjon og sammensetning
	Treningsgrupper
	Medlemmer

