
 

 

 

 

 

 

 

Nok et årsmøte nærmer seg og valgkomiteen begynner i disse dager sitt arbeid med å 

besette et nytt styre. Med både varamedlem, medlem, kasserer og leder på valg, er 

hele «spekteret» på valg, og alle vervene  er like viktige for å sikre klubbens daglige 

drift og videre utvikling. Valgkomiteen kommer med mer informasjon om hvem som 

har disse vervene i dag. I dette brevet tenkte jeg nemlig å sette ledervervet i fokus. 

 

Et kapittel går mot slutten 
Jeg har vært i styret i klubben siden 2010, da som nestleder. Året etter tok jeg over som leder, noe 

som gir meg fem år i «stolen». I løpet av disse årene har jeg lært masse om hvordan idrett fungerer, 

både lokalt og regionalt, og det har vært veldig moro. 

Nå er det dog på tide å kjenne sin besøkstid. Et lærerikt kapittel i min innebandykarierre mot slutten. 

Det er på tide å gi stafettpinnen videre, og ingen ting ville gledet meg mer enn å overlate denne til en 

av våre engasjerte foreldre. 

De siste fem-seks årene 
Det har vært seks givende år i styret, og det har skjedd mye med Ski IL Innebandy siden 2010.I løpet 

av den perioden har innebandyen vokst jevnt og trutt, både i antall medlemmer og i antall grupper. I 

2011 hadde vi kun minilag på aldersbestemt. Noen av guttene som spilte på det laget, befinner seg 

nå i G13. 

De siste fem årene har klubben arrangert to minirunder, fire aktivitetsserier, to Follomesterskap og 

mange, mange hjemmekamper. Vi har deltatt på Ung i Ski, Idrettscampen og aktivitetsdager i regi av 

hallen. Alle har vært svært vellykkede arrangementer, noe som ville vært umulig uten fantastisk hjelp 

fra alle – både spillere og foreldre. 

Forenklet organisering 
Ved siden av det sportslige har en av mine «hjertesaker» vært organiseringen av klubben. Særlig de 

siste par årene har jeg jobbet for å gjøre den daglige driften enklere. Ny hjemmeside med 

kontaktskjemaer og bedre struktur er et forenklende tiltak. Prosjektstyringsverktøyet Trello er et 

annet. Trello har latt oss avskaffe unødig etterarbeid med referater i etterkant av styremøter, 

samtidig som det hjelper oss holde oversikt over hva vi har gjort, hva vi gjør og hva vi skal gjøre. En 

annen gevinst er at det blir full åpenhet – link til Trello ligger på hjemmesiden, så alle kan se hva vi 

driver med til enhver tid. 
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Opp igjennom årene har jeg vært altfor dårlig til å delegere oppgaver, noe som har gjort ledervervet 

større enn det trenger å være. Effektiviseringen har gjort oppgavene enklere og mindre tidkrevende, 

og i det siste har det også blitt enklere å delegere. Det har blitt mulig gjennom er at det er og har 

vært mange dyktige mennesker innom styret. Det sittende styret har masse ståpåvilje og 

engasjement for klubben. Enda mer gledelig er det at det er tre foreldre fra G13 gruppen i styret, én 

er også spiller for Herrer 1, men de to andre er ikke aktive spillere i klubben. I tillegg er G10 

representert med en forelder som også spiller og trener. Et av mine sterkeste ønsker for fremtiden er 

at vi får flere personer med kun ett verv – altfor mye av driften i dag hviler på noen få skuldre. 

Barneidretten i fokus 
Jeg både håper og tror at det er en trend med flere foreldre som tar ansvar og engasjerer seg i 

innebandy. Vi er en helt unik idrett i måten vi inkluderer alle og ikke fokuserer på resultat, og vi vet at 

vi kan tilby et miljø andre idretter sliter med å matche. I fremtiden vet jeg at klubben vil fortsette å 

ha barneidretten i fokus. Det er barna og deres foreldre som kan drive klubben videre. I dag er det 

stadig seniorgruppene som sitter på den største sportslige kompetansen, men her er trenden at 

stadig flere foreldre engasjerer seg som trenere og lagledere. Dette er vi helt avhengige av fremover, 

og jeg har stor tro på at vi vil se mange mødre og fedre langs vantet i minirunder, aktivitetsserier og 

aldersbestemte serier i tiden fremover. 

Som nevnt innledningsvis er valgkomiteen i gang med sitt arbeid frem mot årsmøtet. Jeg håper og 

tror at de vil finne en mer enn verdig etterfølger. Hvis noen har spørsmål om verv i styret, og særlig 

om ledervervet, er det bare å rette de til kristian.ski.il.innebandy@gmail.com. Uansett kan jeg 

forsikre om at ledervervet er langt enklere enn det engang var, men at det samtidig kan være så 

tidkrevende du vil. Det kommer an på engasjementet. Hvor stor innsats du vil legge ned for klubben 

og hvor flink du er til å delegere ansvar  

Med vennlig hilsen 

Kristian Johannessen 

Avtroppende leder, Ski IL Innebandy 
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