
         

 

 

ORKANGER IF FOTBALL 
 

STILLINGSBESKRIVELSE FOR: 

5. ARRANGEMENTANSVARLIG 

Omfang 
Arrangementsansvarlig er medlem i OIF-fotballstyret med stemmerett. 

Arrangementsansvarlig er ansvarlig for å koordinere/tilrettelegge de arrangement som OIF fotball er 
ansvarlige for. Dette er arrangement som OIF fotball har i egen regi eller i samarbeide med andre 
OIF-avdelinger. 

Arrangementansvarlig er forpliktet å holde årsplan for arrangementsansvarlig oppdatert til enhver tid 
og rapporterer til styret i styremøter. 

Ansvarlige oppgaver 
• Åpent klubbhus «midtuke» 

OIF fotball er ansvarlig for å holde åpent klubbhus i fotballsesongen. Arrangementansvarlig sørger for 
å sette opp plan med ansvarlig lag for de enkelte uker.  

• Arrangering av hjemmekamper til senior 
Inntekt går her direkte til fotballavdelinga. OIF fotball er ansvarlig for å holde åpent klubbhus med 
salg i klubbhus og på arena i forbindelse med OIF A-lags kamper i Idrettsparken. Dette innbefatter 
speakertjeneste og vakthold. 

• Orkla Cup 
Arrangementsansvarlig er ansvarlig for innkjøp og tilrettelegging av salg i klubbhuset under OC. 
Arrangementansvarlig skaffer også to personer som er ansvarlige for salg i klubbhuset under OC og 
en som ansvarlig for kjøkken og servering Orklahall under OC.  

• Andre arrangement 
Arrangementsansvarlig er ansvarlig for å tilrettelegge og koordinere arrangement som OIF fotball tar 
på seg i egen regi eller i samarbeide med andre avdelinger eller andre klubber. 



 

 

 

• Økonomi/vareuttak/varelager 
Arrangementsansvarlig er ansvarlig for at alt uttak av varer og all inntekt og utlegg med bilag leveres 
kasserer i avdelingen for regnskapsføring.  

Arrangementansvarlig er ansvarlig for etterfylling av varelager til bruk i de forskjellige arrangement. 

• Kioskvogn 
Arrangementsansvarlig er, sammen med materialforvalter, ansvarlig for å klargjøre kioskvogn til 
vårsesongen. Nødvendig vedlikehold gjennom sesongen og retur etter sesongslutt. Løst inventar må 
sikres før transport. Husk å tappe ned vannanlegget. 

• Budsjett 
Delta i budsjettprosessen. 
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