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Stillingsbeskrivelse 
Stillingsbetegnelse:  Utskrift dato: 28.02.2017 

FFO leder i Vardeneset Ballklubb (VBK) 

Nærmeste foresatt:  

Dagligleder VBK 

Sjef/leder for: 

Ansvarlig for den daglige driften av VBK FFO 

Merknad:  

Ingen 

Ansvarsområde 

FFO leder i VBK skal forvalte klubbens ressurser og verdier på best mulig måte, han/hun 

skal være en leverandør av gode opplevelser/tjenester til våre FFO elever og foresatte, 

samt være proaktiv og kreativ i forhold til videreutvikling av VBK FFO. 

FFO leder skal påse at alle viktige oppgaver blir godt organisert, planlagt og gjennomført. I 

dette ligger det å sørge for at ansvar for oppgaveutførelsen er plassert, og at oppgaven 

gjennomføres rettidig og i tråd med klubbens føringer. Oppgaver som FFO leder selv ikke 

utfører vil FFO leder derfor ha et påse-ansvar for at blir utført av andre, som kan være 

FFO instruktørene. 

Dagligleder har det overordnede ansvaret for økonomistyringen. FFO leder delegeres 

myndighet fra Dagligleder. 

Hovedoppgaver 

Organisering av klubbens FFO, herunder sunn økonomi styring og et godt FFO tilbud. 

Kommunikasjon med samarbeidspartnerne; klubb, foresatte, mv. 

Utvikle FFO til å bli den beste FFO i Stavanger og omegn. 

Arbeidsoppgaver 

Drift: 

1. Gjøre seg kjent med innholdet i VBK sin klubbhåndbok og sportsplan og bidra til at 

FFO konseptet og klubbens FFO elver etterlever dette. 

2. Planlegge og tilrettelegge fotball treninger i henhold til VBK sin sportsplan, 

herunder, gi FFO elevene mulighet til å trene mye fotball, og gi en bredere fysisk 

plattform, i form av basistrening. 

3. Føre kontroll med fremmøte, og dersom elever som skulle vært på FFO ikke 

kommer, skal foreldrene kontaktes. 

4. Sette klare grenser i forhold til oppførsel og disiplin, både når det gjelder aktivitet 

inne og ute, herunder, stimulere til gode holdninger både når det gjelder 

oppførsel, skolearbeid og fotballtrening. Oppførsel som ikke er forenlig med VBK 

sine normer og verdiregler, og som ødelegger for resten av gruppen, kan føre til at 

eleven mister plassen. I slike tilfeller skal det gis skriftlig varsel til foreldrene. 

5. Innkjøp og tilrettelegging av et sunt og godt måltid, som skal stimulere FFO 

elevene til gode kostholdsvaner. 

6. Utarbeide FFO årshjul, måneds/uke planer, treningsplaner, sunt kosthold planer, 

mv. 
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7. Følge opp FFO instruktørene. 

8. Ansvarlig for innkjøp av FFO utstyr, herunder baller, kjegler, vester, mv. til trenings 

økta. 

9. Ansvarlig for FFO medlemsregistrering. Oppgaven utføres i samarbeid med 

Dagligleder. 

10. Ansvarlig for å holde klubbens FFO område på klubbens hjemmesiden oppdatert. 

11. Ta imot innkommende henvendelser fra aktuelle FFO elever. 

Marked: 

12. Markedsføring av VBK FFO i Tasta bydel. 

Økonomi: 

13. I samarbeid med Dagligleder utarbeide utkast til budsjett for FFO. 

14. Oppfølgning av utestående kundefordringer. Oppgaven utføres i samarbeid med 

Dagligleder. 

Møter: 

15. Ansvarlig for tilrettelegging av foreldremøter. 

16. Delta på øvrige møter i klubben hvor FFO leder er ønsket. 

Myndighet/ Beslutninger 
Typiske beslutninger stillingsinnehaveren selv treffer 

Innkjøp på inntil kr. 2 000. 

Typiske beslutninger som skal godkjennes på høyere nivå 

Innkjøp på beløp høyere enn kr. 2 000. 

Fullmakter 

FFO leder har vide fullmakter til å organisere FFO oppgaver slik FFO leder mener er best, 

men Dagligleder skal orienteres hvis det kan være usikkerhet om denne kan ha innspill. 

Samarbeid (Kontakt og kommunikasjon) 
Internt (med hvem og om hva) 

Styreleder, styremedlemmer, Dagligleder, utvalg, lagledere, trenere, spillere, FFO elever 

og FFO instruktører. 

Eksternt (med hvem og om hva) 

Foresatte til FFO elver / potensielle FFO elver til VBK. 

 

  



STILLINGSINSTRUKS 

Side 3 av 3 

Krav til kompetanse 
Krav til utdanning 

Må ha: Erfaring som frivillig i idretten, kjenner til idrettens regelverk og idrettens 

organisering. 

Trenererfaring på nivå barne- og ungdomsfotball. 

NFF Grasrottreneren. 

NFF Fotballederkurs 1 og 2. 

Viktige egenskaper for å lykkes i stillingen er evnen til å være en gode 

pedagog, være selvstyrt, strukturert, målrettet, engasjert, og lyttende. 

Politiattest uten merknader. 

Ønskelig: Høyere utdanning, gjerne innen sport management, idrettsledelse, eller 

idrettsvitenskap. 

NFF Fotballederkurs 3 og 4. 

 


