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Innledning  
Asker CK er  en klubb med stolte tradisjoner og gode sports l ige resultater gjennom 
mer enn 40 år.  Rundt disse tradisjonene og resultatene skal v i  sammen bygge  
klubben for fremtiden. Klubben vår skal bevege seg i  takt med endringene i  
samfunnet og ha et  sportsl ig  mil jø s l ik at  vi  lever opp t i l  vår visjon om at  
sykkelsporten er for a l le.   
 
Organisasjonsplanen fungerer som et styringsdokument for hele klubben s l ik at  vi  
kan jobbe profesjonelt  mot vedtatte mål og i  samsvar med vår strategi.   
Organisasjonsplanen skal j usteres årl ig og vedtas på årsmøtet i  klubben.  
 

 
 

Grunnlagsopplysninger  
Navn: Asker Cykleklubb  
St iftet:  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 t i lknytning t i l :   

•  Viken idrettskrets  

•  Asker idrettsråd  

• Norges Cykleforbund  
• Norges Tr iatlonforbund   

Visjon  
Asker CK s in visjon er Sykkelsport For Al le .   

Formål  
Vårt formål er  å drive idrett  organisert gjennom Norges Idrettsforbund,  Norges 
Cykleforbund og Norges Triat lonforbund.   
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Verdier  
Våre verdier  er fel lesskap, helse,  ærlighet og trygghet.  Våre medlemmer skal ha mot 
t i l  å leve, mot t i l  å bry  seg, og mot t i l  å  s i  nei.   

Bærekraftsmål 
Asker CK er en del av en idrettsbevegelse som ikke lenger vi l  stå på sidelinjen og 
tenke at g lobale  utfordringer ikke gjelder oss.  Med kunnskap, samarbeid og 
organisering,  ønsker v i  som klubb å bidra t i l  et  mer bærekraft ig samfunn. Ti l  bedre 
helse og l ivskval itet,  t i l  mer l ikesti l l ing,  mindre ulikhet og mer ansvarl ig  forbruk.  Vi  
har prior itert  bærekraftsmål 3,  5,  10, 12 og 17.  

Strategiske målområder  
Asker CK er en k lubb med stolte tradis joner og gode sports l ige  resultater som skal  
v idereføres. Dette skal v i  gjøre gjennom å ha følgende strategiske hovedmål:   

 
•  Asker CK skal være en av de toneangivende sykkelklubbene i  Norge og bidra 

inn mot Norges Cykleforbund s l ik at norsk sykling utvikler seg i  tråd med 
forbundets  strategier og plane r  

•  Asker CK skal arrangere gode sykkelr itt   

•  Asker CK skal  legge t i l  rette for at  sykl ister utvikler seg sportsl ig innenfor sin 
sykkelgren og i  t råd med klubbens verdier  

•  Asker CK skal legge t i l  rette for at unge sykl ister har en mulighet t i l  å ta ut 
sitt  potensia le og nå s ine mål  

•  Asker CK skal  legge t i l  rette for at  vi  v irkelig  lever ut vår visjon om at sykl ing 
er for al le  gjennom å ha gode treningsgrupper for menn og kvinner i  al le  aldre  

•  Asker CK skal drives profesjonelt  og ha god kontroll  på gjennomføring av 
planer og økonomi.  

 

Følgende strategiske målområder vi l  følges  opp av dedikerte personer i  klubbens 

styre:   

1.  Medlem  

2.  Sports l ige prestasjoner  

3.  Ritt   

4.  Anlegg  

5.  Nye inntekter  
 
Hvert område vi l  ha sin handlingsplan for å sikre fremdrift  og gjen nomføring. Dette  
arbeidet er oppsummert i  følgende f igur:   
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Organisasjon  
Asker CK er en idrettsklubb bygget opp av fr iv i l l ighet.  Øverste organ i  k lubben er  
årsmøtet som velger styrets leder,  nest leder,  styremedlemmer og varamedlemmer.  
 
Mellom årsmøtene styres klubben av klubbens styre ledet  av styreleder.  Klubbens 
styre har ful lmakt fra årsmøtet t i l  å oppnevne representanter t i l  t ing og møter i  de 
organisasjonsledd idrettslaget har  representasjonsrett .   
 
Klubbens styre er et kollegium som i  styremøtene diskuterer seg frem ti l  gode 
beslutninger som er i  tråd med k lubbens strategiske fundament,  g jeldende 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 vi l  derfor t i l  enhver t id 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 el ler komiteer hvor prosjektet el ler komiteen 
enten er ledet av et styremedlem eller lederen rapporterer t i l  et  styremedlem.  
 
Selve grunnfjel let  i  k lubben er  organisert i  treningsgrupper hvor en gruppeleder 
sørger for den nødvendige struktur,  planer og organisering av treninger,  turer og 
ritt  i  tett  samarbeid med sports l ig  leder i  styret og treningsgruppens 
trenere/lagledere. Gruppeledere møter ikke i  klubbens styre møter,  men de vi l  ha 
tett  kontakt  med og rapporterer  formelt t i l  sportsl ig  leder i  styret.  Klubben har  
aktivitet i  grenene Terreng, Landevei ,  CX og Bane.   

 



 

6 
 

Styrets funksjon og sammensetning  
Styret skal planlegge og ivareta klubbens totale  dr ift ,  herunder mål -  og 
strategiarbeid,  budsjett  og regnskap, samt oppgaver beskrevet  i  NIFs lover og 
lovnorm for idrettslag.  
 
Styret har videre ansvar for:   

•  At det f innes retningsl injer for aktiv iteten i  k lubben  

•  Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte el ler 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 t i l  u l ike fora hvor klubben skal være representert  
 
Al le t i l l itsvalgte i  Asker CK skal ha en oppdatert funksjonsbeskrivelse som beskriver 
rol le,  ansvar  og de viktigste  arbeidsoppgavene gjennom året .  Styret i  Asker 
Cykleklubb skal t i l  enhver t id ha dedikerte personer som har ansvar for et el ler f lere  
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  

•  Polit iattester  

•  Barne- og ungdomsarbeidet  

•  Medlemsregister  

•  Håndtering av post og innkommende mai l   

•  Referater fra styremøtene  
 
Styret vi l  ikke lenger ha en egen ungdomsrepresentant i  styret,  men heller ha et  
dedikert styremedlem, Ansvarl ig barn og ungdom,  som jobber akt ivt  og strukturert 
ut mot de unge i  treningsgruppene.  Ansvarl ig barn og ungdom vil  også være 
organisert i  sportsl ig utvalg,  både for terreng og landevei.  Styret mener at dette vi l  
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:   

1.  Påse at vår  virksomhet drives i  samsvar  med klubbens og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

2.  Ha et særlig fokus på at vi  har forsvarl ig forvaltning og økonomistyring,  at  
våre midler benyttes i  samsvar med lover,  vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer.  

3.  Forelegges a l le  forslag t i l  vedtak som skal  behandles  på årsmøtet,  og avgi  en 
uttale lse t i l  de saker som l igger innenfor sitt  arbeidsområde.  

4.  Føre protokoll  over s ine møter,  avgi  en beretning t i l  årsmøtet,  og foreta 
regnskapsrevisjon.  

 
Kontrollutvalget  tar  over revisor s in rol le  og skal  vurdere om årsregnskapet  er 
utarbeidet og fastsatt  i  samsvar  med idrettens regnskaps - og 
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revisjonsbestemmelser,  og om organisasjonsleddets styre har  oppfylt  s in pl ikt  t i l  å  
sørge for ordentl ig og oversiktl ig 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  utvik l ing av klubben ved å rekruttere nye 
styremedlemmer etter nøye vurderinger av medlemsmassen.  
 
Valgkomiteen pl ikter:   

•  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, t id og interesse for oppdraget  

•  å gjennomgå for  styret  og medlemmene hvilke forandringer som kommer t i l  å  
bl i  foreslått  

•  før årsmøtet,  på det  t idspunkt vedtektene bestemmer, avgi  skr if t l ig  fors lag 
på nomineringen  som skal forelegges medlemmene på årsmøtet  

•  under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag,  samt etter  årsmøtet å 
analysere eget  nominasjonsarbeid  

Treningsgrupper og sportslig utvalg 
Klubben er organisert i  treningsgrupper hvor en gruppeleder sørger for den 
nødvendige struktur,  planer og organiser ing av treninger,  turer og ritt  i  tett  
samarbeid med sportsl ig leder i  styret og treningsgruppens trenere. Grenene terreng 
og landevei har  f lere treningsgrupper  og man har derfor  valgt å lage et  sportsl ig  
utvalg for hver av grenene. Leder av sportsl ig  utvalg vi l  rapportere t i l  sportsl ig  leder  
i  klubben, mens lederne for treningsgruppene vi l  rapportere t i l  leder av sportsl ig  
utvalg .  Utvalgene for landevei og terreng  er organisert  med fø lgende undergrupper/ 
treningsgrupper:   
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Hver enkelt  gruppeleder er  i  samarbeid med leder for respekt ive gren i  sportsl ig 
utvalg ,  ansvarl ig 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  (hvi lke rit t  skal  pr ioriteres,  organiser ingen omkring selve rittet)  

•  Sørge for at det sosiale mil jøet ivaretas i  treningsgruppen sl ik at a l le føler 
seg velkomne,  utvik ler  seg og tr ives i  Asker CK  

•  Gi innspil l  t i l  budsjett  t i l  k lubbens økonomiansvarl ig og følge opp 
ressursbruk gjennom året  

•  Kontrakter,  kompensasjonsmodell  og t imelister  

•  Holdninger og adferd, knyttet opp mot vår visjon, verdier og bærekraftsmål  
 
Trenere/lagledere er ansvar l ig for sports l ig innhold for den enkelte gruppe og 
sportsl ig utvikl ing for ryttere,  samt taktikk i  r ittsituasjoner  og uttak t i l  lag .  
Hjelpetrenerne bistår  trener  i  aldersbestemte grupper  med gjennomføring av 
treninger  for  de respektive gruppene. Hjelpetrenerne forholder seg enten t i l  trener 
el ler oppmann for gruppen. Spond benyttes som verktøy for å planlegge og 
registrere gjennomført trening.  
 
Kontaktpersoner for grener og grupper er å f inne på vår hjemmeside.  

Medlemmer  
Medlemskap er detal jert  beskrevet i  lov for Asker CK. Utover det som står i  vårt  

lovverk vi l  v i  påpeke følgende:  

•  All  v irksomhet i  regi  av klubben knyttet t i l  barn og ungdom skal  være rusfri ,  

og dette skal praktiseres både av medlemmer og ledere/ti l l itsvalgte  

•  Medlem eller foresatte må påregne å st i l le på et bestemt antall  

dugnader/rittarrangementer i  løpet av året  

•  Kunngjør ing av dugnadsinnsats vi l  i  størst mulig grad kunngjøres i  

begynnelsen av året  

•  Ved å betale kont ingenten aksepterer  medlemmet å st i l le på dugnad  

Varsling 
Det skal være enkelt og trygt å varsle i  Asker CK.  Vi ønsker at du sier fra om uetisk atferd, 

som er i strid med vår visjon «Sykkelsport for alle», våre verdier, forhold som svekker 

klubbens/idrettens omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold .  

Varslingsrutinene gjelder både klubbens medlemmer , foreldre, trenere og ansatte (om 

det skulle være ansatte i klubben) . Varslingsrutinen gjelder også for eksterne varslere, 

dvs. personer utenfor ACK som ønsker å melde om kritikkverdige 

hendelser/observasjoner tilknyttet klubben vår.  På våre hjemmesider er varslingsrutiner 

ytterligere beskrevet.  


