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Innledning 
Organisasjonsplanen er et styringsdokument for klubbens styre, komiteer, utvalg og medlemmer, som alle 
har forpliktet seg til å etterleve dette. Organisasjonsplanen vedtas av årsmøtet hvert år, jfr. klubbens lov § 
16, ledd 13 
Organisasjonsplanen skal kontinuerlig forbedres i takt med klubbens utvikling. 

Grunnlagsopplysninger for klubben 
Klubbnavn:   Romerike topphåndballklubb, RTHK 
Stiftet:    10. februar 2021 
Idrett(er):    Håndball 
Postadresse:   Postboks 35, 2029 Rælingen  
Epostadresse:   romeriketopp@ronhandball.no 
Internettadresse:   ravens.no 
Organisasjonsnummer: 926 720 430 
Bankforbindelse:  Strømmen sparebank 
Bankkonto:   1310.28.96267 
Medlem av:   Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité 
Tilknyttet:  Norges Håndballforbund, NHF Region Øst, Viken idrettskrets, Lillestrøm 

idrettsråd  
Klubbnummer NHF: 30300003 
Årsmøtemåned:  Mars 

 

Klubbens formål 
RTHK skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
Alle klubbens aktiviteter skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd og bygge på NIFs 
grunnverdier idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Visjon 
RTHK sin visjon er:  

Utvikle enkeltspillere, lag og klubbledelse til et felleskap som bygger et internasjonalt prestasjonsmiljø som 
skaper resultater gjennom trygghet og fellesskap  

For at visjonen skal realiseres må vi i all vår handling ha god kommunikasjon både internt, overfor våre 
samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig 

Verdigrunnlaget 
RTHK skal preges av respekt, sannferdighet, rettferdighet og omsorg for klubbens medlemmer, og styres 
etter klubbens og NHFs verdier: 

Fellesskap – Humør – Utvikling  
Begeistring – Innsatsvilje – Respekt – Fair play  

RTHK skal være en utviklingsrettet organisasjon som til enhver tid bygger på de målene som medlemmene 
har vedtatt på årsmøtet. 

RTHK skal bruke sin prestasjonskultur til å være en kraft som bidrar til klubbene i regionen som utvikler 
talenter, og gjennom likeverdige partneravtaler skape et fellesskap som gir gevinst for alle involverte. 

RTHK skal utnytte sin posisjon til å være en synlig samfunnsaktør som bygger fellesskap og samhold 
utover idretten, og har ambisjon om å bidra til FNs bærekraftmål i sin virksomhet. 

  

mailto:romeriketopp@ronhandball.no
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Virksomhetsidé 
Romerike topphåndballklubb skal utvikle et elitemiljø for håndball på Romerike 
Klubben skal være en ressurs for våre aktive og en effektiv serviceyter for alle våre medlemmer. Den skal 
også være en synlig og positiv drivkraft overfor breddeklubber i regionen, særforbund, idrettskrets, 
idrettsråd og lokale myndigheter.  

Hovedmål 
• RTHK skal spille på øverste nivå i norsk klubbhåndball og på sikt kvalifisere til å konkurrere i Europeisk 

håndball. 
• RTHK skal være en pådriver for å styrke håndballmiljøet på Romerike, og være den foretrukne klubben 

for spillere som ønsker å spille håndball på høyest mulig nivå blant kvinner 
• RTHK skal skape synergier som også bidrar til å styrke herrehåndballen gjennom aktivt samarbeid med 

Lillestrøm Topphåndball på felles arrangementer/kamper 

Delmål 2023-2025 
• sikre langsiktig økonomi til å drifte et elitelag 
• skal innen 2025 spille om medaljer i NM 
• skal innen 2026 spille om medaljer i serien 
• skal innen 2027 delta i europacup 

Virkemiddel: Klubben skal 
• jobbe aktivt mot attraktive samarbeidspartnere som kan være med på å sikre økonomisk grunnlag for å 

realisere klubbens ambisjoner 
• jobbe aktivt mot samarbeidsklubber for å sikre stabil fremtidig rekruttering med god sportslig tilvekst 
• ha et helhetlig perspektiv rundt de aktive, der deres rolle i klubben sees i sammenheng med deres 

sosiale liv i hverdagen, utdanning/jobb og egne interesser 

Handlingsplan 
RTHK sin handlingsplan skal ha et langsiktig mål med rullerende justering basert på periodiske delmål. 
Klubben skal ha fokus på å klargjøre hvem som har ansvar for gjennomføring av de konkrete oppgaver 
som klubben skal jobbe med. Dette skal også definere hvilke rammebetingelser som skal støtte opp under 
utøvelsen av roller og ansvar, slik at de som påtar seg et ansvar til enhver tid vet hvilke premisser som 
ligger til grunn. 
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Klubbens organisasjon 
 
 
 

 
 

Årsmøtet 
• Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet 
• Årsmøtet skal avholdes senest 31. mars hvert år 
• Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i den kommunen klubben er lokalisert i, og formidles 

åpent på klubbens internettsider 
• Innkalling til årsmøtet sendes en måned før årsmøtet avholdes og skal inneholde invitasjon til å sende 

forslag som kan behandles på årsmøtet 
• Innkalling annonseres på nettet og sendes til medlemmene som har registrert e-post adresse i klubben 

pr 31. desember foregående år 
• Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 

senest en uke før årsmøtet 
• På årsmøtet har medlemmer som har betalt medlemskontingenten innen 31. desember foregående år 

stemmerett 
• Årsmøtet vedtar rammene for styrets arbeid. Årsmøtet er derfor klubbens viktigste arena for enhver som 

ønsker å påvirke disse rammene og klubbens utvikling 
• Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i NIFs årsmøteparagraf §12 

 

Styrets funksjon og sammensetning 
Leder 

• er den løpende kontaktperson for ansatte i klubben 
• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i eksterne møter og forhandlinger 
• skal lede og koordinere styrets og klubbens totale aktivitet 
• skal innkalle til styremøter slik styret fortløpende vedtar, og sikre at saker er godt forberedt 
• kan delegere anvisning av utbetalinger etter nærmere bestemmelser i styret 
• skal påse at daglig leder følger opp det løpende driftsansvar i forhold til drift som klubben er pålagt å 

ajourføre i samsvar med konkrete frister fra krets og forbund.  

Nestleder 
• fungerer som leder og overtar samtlige av leders plikter i lederens fravær 
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• bistår leder og danner et lederteam med denne 
• kan tildeles spesifikke oppgaver etter nærmere bestemmelser fra styret 

Styremedlemmer 
• møter på styrets møter 
• kan tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak, som f.eks. kontakt mot samarbeidsklubber, 

arrangementer, kontakt mot sponsorer o.l.  

Daglig leder 
• disponerer lagets midler etter de fullmakter som styret har vedtatt 
• har ansvar for at oppdatering av kontoplan skjer fortløpende og at regnskap føres i henhold til vedtak i 

styret  
• kan anvise utbetalinger sammen med den som styret har utpekt 
• skal til enhver tid ha oversikt over klubbens økonomiske situasjon og følge opp denne 
• har ansvar for at resultatregnskap ved årsslutt utarbeides etter de til enhver tid gjeldende standarder og 

skal påse at korrekt årsregnskap kan fremlegges for årsmøtet 

Revisor 
• Revisor skal følge gjeldende normer for god revisjonsskikk. 

Kontrollutvalg 
Kontrollutvalget skal velges av årsmøtet for en klart definert tidsperiode fastsatt på årsmøtet. 
Kontrollutvalget skal følge opp klubbens økonomiske disposisjoner og styrets totale forvaltning og ledelse 
av klubben. Utvalget har rett til når som helst å utføre en kontroll/revisjon. Kontrollutvalget skal ha tilsendt 
alle styreprotokoller og andre relevante møtereferater.  

 
Kontrollutvalget skal:  

• kontinuerlig følge med i klubbens virksomhet og ved behov gi styret råd og anvisninger vedrørende 
forvaltningen av klubbens ressurser 

• kreve at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, dersom det oppdages noe 
som strider mot medlemmenes interesser, gjeldende årsmøtevedtak eller gjeldende regelverk fra 
overordnet ledd i idretten 

• evaluere årsregnskapet i henhold til vedtektene og gjeldende årsmøtevedtak, samt anbefale eller avgi 
anmerkninger vedrørende ansvarsfrihet for styret 

• senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin komitérapport til styret og under årsmøte 
fremføre denne for årsmøtets deltagere 

Valgkomité 
Valgkomiteen velges på årsmøtet for den tidsperiode som årsmøtet vedtar. 
Den skal på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi skriftlig forslag til valg av styre. Innstillingen fra 
valgkomiteen skal følge styrets dokumenter til årsmøtet og valgkomiteen skal presentere og begrunne sin 
innstilling for årsmøtet. 
Valgkomiteen bestemmer selv når og hvordan den vil starte sitt arbeid. 

Utvalg 
Årsmøtet kan vedta utvalg i klubben. Styret kan i tillegg nedsette utvalg dersom det finner dette 
formålstjenlig. 

Daglig leder 
Daglig leder er ansatt i klubben, ansettes av styret og rapporterer til dette. Arbeidsoppgaver og 
ansvarsområde gis av styret gjennom styreleder. 
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Medlemmer 
Medlemskap i Romerike topphåndballklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha 
stemmerett på årsmøtet og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst en måned og ha 
betalt kontingent. 
Medlemskap kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får 
virkning når den er mottatt.  
En ansatt kan være medlem i klubben, men kan ikke ha stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke velges til 
verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. 
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke 
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent for to år eller mer, skal 
klubben automatisk bringe medlemskapet til opphør.  

Aktivitet 
Klubbens aktivitet skal til enhver tid være beskrevet i klubbens handlingsplan. 

Arrangement 
Romerike topphåndballklubb skal gi noe tilbake til sine samarbeidsklubber og samarbeidspartnere gjennom 
involvering i miljøet ved egnede arrangementer, bidra med positiv omtale og profilering når dette er aktuelt. 
Klubbens medlemmer forpliktes i forhold til arrangement basert på årsmøtets vedtatte retningslinjer. 

Informasjon 
Klubben skal aktivt formidle klubbens løpende utvikling gjennom klubbens hovedplattform ravens.no. 

Økonomi 
• Styret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi 
• Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett som skal vedtas på årsmøtet 
• Alle innkjøp skal godkjennes av styret 
• Alle fakturaer skal attesteres av to personer etter nærmere bestemmelser i styret 
• Det skal tegnes underslagsforsikring for styret 

Regnskap 
Klubben skal føre regnskap i henhold til kravene i regnskapsloven og dertil følge de til enhver tid strengeste 
krav som fremkommer av enten NIFs eller NHFs vedtatte regelverk. 
Alle økonomiske transaksjoner som vedrører klubben, inkludert egenandeler og startkontingenter, skal gå 
gjennom klubbkontoen. Private mellomledd i slike transaksjoner er ikke tillatt. 
Det kan betales ut forskudd til lagleder ved reiser. Lagleder skal da levere reiseoppgjør og kvitteringer for 
brukte penger innen det til enhver tid angitt antall uker/dager etter endt reise. Dersom det legges ut fra privat 
konto, er det den som har lagt ut penger som skal levere utleggskjema med kvitteringer for å få refusjon.  

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet og skal betales av hvert enkelt medlem. 

Innkrevingsrutiner for kontingent  
Faktura sendes ut innen utgangen av september måned. 
Første purring sendes 21 dager etter forfall. 
Pr. 31. desember kan medlemmer som ikke har betalt strykes. 

Reklame/sponsoravtaler 
Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret. 
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Kiosk 
Denne skal drives etter de bestemmelser som styret til enhver tid har vedtatt. Disse skal blant annet dekke 
følgende forhold: 
• Ved hvert arrangement der kiosk er aktiv, skal det være utpekt en ansvarlig leder 
• Denne har ansvar for at alle økonomiske forhold følger klubbens regelverk 

Lønn og honorar 
Klubben følger de til enhver tid gjeldende regler fra skatteetaten og andre myndigheter for utbetaling av lønn 
og andre honorarer.  

Reiseregning 

Reiseregning/utlegg - standardskjema: 
Klubben skal ha eget standardskjema for refusjon av reise og utlegg. 

Krav til reiseregning: 
• Følgende skal fylles ut på reiseregningen: 

◦ navn, adresse, fødselsdato, bankkonto 
◦ til/fra-informasjon og dato for hver enkelt reise 
◦ formål med hver enkelt reise 
◦ ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis 

• Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): 
◦ Innskannede originalkvitteringer skal alltid vedlegges 

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
Dersom det oppstår mistanke om eller dokumenteres økonomiske misligheter skal styret informeres 
umiddelbart. 

Klubbdrakter/profilering 
Logo 
Klubbens logo består av en sort eller hvit ravn med utbredte vinger som favner om to motstående Rer. 
Flagg 
Klubbens supporterflagg består av klubbens logo i sort eller hvit på lyseblå bakgrunn. 
Drakter 
Hjemmedrakter består av lyseblå trøyer med hvite nummer og sorte bukser.  
Bortedrakter består av lavendelfargede trøyer med sorte nummer og sorte bukser. 
Klubbens logo er plassert høyt på venstre brystkasse på både hjemme- og bortedrakter. 

Regler for Romerike topphåndballklubb 

Retningslinjer for medlemmer og utøvere  
Medlemmer og utøvere i RTHK skal: 

• i all adferd kjennetegnes ved holdninger som er i samsvar med klubbens og idrettens verdier 
• vise respekt for hverandre i klubben og for konkurrenter i andre klubber 
• opptre lojalt mot klubb og trenere 
• være ærlig overfor trener og andre utøvere 
• vise engasjement og bidra når man kan 
• vise gode arbeidsholdninger 
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Nulltoleranse for enhver form for trakassering 
• AKTIVT VISE NULLTOLERANSE FOR ENHVER FORM FOR TRAKASERING.  

Med dette menes at man ikke bare stilltiende skal se på eller observere mobbing, seksuell- eller annen 
form for trakassering, men engasjere seg dersom trakassering overfor en selv eller andre skjer. Får man 
signaler om av trakassering finner sted, eller har funnet sted, skal dette så raskt som mulig kommuniseres 
til klubbens ledelse 

• De som observerer handlinger eller adferd som kan være/grense til/gi mistanke om seksuell trakassering 
skal umiddelbart formidle slike opplevelser til ansvarlig i klubben, f.eks. trener, daglig leder, 
styremedlemmer 

Retningslinjer for trenere 
Som trener i RTHK skal man: 
• være et godt forbilde i all sin adferd 
• bidra til mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 
• gi positive erfaringer med trening og konkurranse 
• bidra til et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
• samarbeide og ha god kommunikasjon med andre trenere, ledere og tillitsvalgte 
• ha god og løpende kjennskap til utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 
• være bevisst på at man gir alle utøverne oppmerksomhet 
• ved behov involvere klubbens styre dersom man oppfatter situasjoner som tilsier dette (for eksempel 

hendelser som kan være i konflikt med klubbens verdier) 

Alkohol  
De til enhver tid gjeldende bestemmelser vedtatt av Norges Idrettsforbund, NHF, eller klubben selv, skal 
følges i enhver sammenheng. Alle har et selvstendig ansvar for å være oppdatert på disse reglene. 
Ved brudd på slike regler kan styret vedta forføyninger overfor de involverte. 

Politiattest 
Politiattest vil bli avkrevd av alle personer som skal utføre oppgaver eller som involveres i klubben dersom 
aktiviteten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. 
Klubben vil til enhver tid forholde seg til føringer som er vedtatt av Norges idrettsforbund. 

Fair Play 

For spillere 
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd.  
I RTHK betyr Fair at du som spiller må: 
• ta godt vare på dine medspillere og inkludere nye lagkamerater  
• unngå stygt spill og filming  
• skape trygghet og god lagånd på banen 
Fair Play-ånden skal vokse fram ved: 
• å trene og spille kamper med godt humør  
• å behandle motstanderne med respekt  
• å hjelpe skadet spiller uansett lag  
• å takke motstanderen etter kampen  
• å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren 

For trenere og ledere 
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne 
har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til 
temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring. 
Ditt ansvar som trener eller leder er å sikre at spillerne forstår: 
• Hva klubben overordnet legger i begrepet Fair Play 
• Betydningen av dommerens situasjon og funksjon  
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• At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie  
• Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser  
• At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for munnbruk mot 

dommer 
• Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet 

For publikum og supportere 
Klubben skal kontinuerlig signalisere at interessen som publikummer og supporter er viktig for norsk håndball 
på alle nivåer. Klubben skal derfor under sine arrangementer og i andre sammenhenger profilere at de som er 
publikum er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære som skal gjelde rundt RTHK i enhver 
sammenheng. Uansett om det gjelder kamper i topphåndballen eller breddehåndballen eller andre 
arrangementer spiller publikum og supporterne en viktig rolle når det gjelder stemningen. 

Dugnad 
RTHK ønsker ikke at medlemmene skal kjøpe seg fri fra dugnad, men ønsker deltagelse og tilstedeværelse 
ved innsats som bidrar til ressurser i klubben fordi dette bygger fellesskap og kultur. Ved spesielle forhold kan 
imidlertid klubben etablere belønningsordninger for dugnadsinnsatsen for å gi medlemmer anledning til å 
jobbe inn utgifter til treningsleir, turneringer osv. 

RTHK har følgende dugnadsvettregler:  
1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig, men det forventes at medlemmer bidrar ette revne over tid 

forutsett at det er fleksible ordninger for når og hvordan man skal bidra  
2. RTHK vil aldri pålegge å delta på dugnader, og vil ikke agere med bøter eller annet for uteblivelse fra 

dugnader 
3. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning 

for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil 
pålegget måtte gjelde kun medlemmene. 

Utmerkelser og æresbevisninger 
Utmerkelser 

Styret vedtar regler for utdeling av diplomer/pokaler og andre oppmerksomheter relatert til sportslige og andre 
innsatser, som f.eks. "Årets spiller" og "Årets komet". 

 
Statutter 

Følgende statutter gjelder i Romerike topphåndballklubb 
- spillere som tas ut til aldersbestemt/senior landslagssamling mottar et gavekort* på kr 500 (begrenset 

til en samling pr sesong) 
- spillere som debuterer på aldersbestemt/senior landslag mottar et gavekort på kr 1000 
- spillere som deltar på aldersbestemte/senior landslag mottar et stipend** på kr 2000 pr. fem spilte 

internasjonale kamper 
- eliteseriedommere*** mottar et gavekort på kr 1000 pr sesong 
- EHF-dommere*** mottar et gavekort på kr 1500 pr sesong 
- IHF-dommere*** mottar et gavekort på kr 2000 pr sesong 

* Gavekortene bestilles fra Comet sport. 

** Stipend gis som studiestipend eller reisestipend. Det forutsettes at stipendet brukes til å utvikle idrettsferdigheter, 
og kan benyttes til treningsleir, spesialutstyr, innhenting av trenerkompetanse eller utvikling av kompetanse 
innen idrettsfaget. 

*** Dommere mottar kun gavekort for den høyeste liga de er sertifisert til å dømme i. 
 
Æresmedlemskap 

Alle i klubben kan anbefale enkeltmedlemmer eller grupper til æresmedlemskap. Det er det til enhver tid 
sittende styret som beslutter å tildele æresmedlemskap. 
Kriterier for nominasjon og tildeling av æresmedlemskap er at vedkommende skal ha utført en særlig verdsatt 
jobb for hele klubben over lang tid, alternativt utført enkelthandlinger til umiddelbar gavn og av særlig viktighet 
for klubben. 
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