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Organisering RIL Fotball 
 

Årlig møte 
RIL Fotball er underlagt Ranheim Idrettslag og rapporterer dit. Årsmøtet til Ranheim Idrettslag avholdes årlig 
i mars. RIL Fotball har eget årsmøte som avholdes rett etter årsmøtet til klubben. Innkalling til årsmøtene 
skjer på RIL sine hjemmesider og på RIL sine Facebook-sider. Alle medlemmer som betaler årskontingent har 
stemmerett på årsmøtet. 
 

Styret i Fotballavdelinga 
Styret i Fotballavdelingen er i allianseidrettslaget RIL ikke et juridisk ansvarlig styret. Endelig rapportering 
skjer derfor til hovedlagets styre i RIL. Med en så stor avdeling som Fotballavdelingen påligger det likevel at 
alt praktisk ansvar for at budsjett, regnskap, administrering og utvikling må beregnes utført av avdelingen 
selv. Drift av anlegget ligger dog i sin helhet til hovedlagets driftsavdeling, samt en del av den administrative 
delen.  
 
Styreleder Håvard Ranum  haavard.ranum@gmail.com - 2020 2021 
Nestleder Geir Mæland  GeM1973@live.com 2019 2020 - 
Økonomi Andreas Dullum  andreas.dullum@gmail.com 2019 2020 - 
Medlem Bård Solem bardsolem@gmail.com 2019 2020 - 
Medlem Kornelia Lykke Kornelia.lykke@gmail.com  - 2020 2021 
Medlem Cecilie Klein Reinertsen cecilie@bogartcosmo.no - 2020 2021 
Medlem Kristian Nordtømme  kristian.nordtomme@boostcom.com - 2020 - 
    

Valgkomiteen 
Enhver klubbs viktigste organ er valgkomiteen, når det jobbes riktig i denne. Valgkomiteen skal på vegne av 
alle medlemmer sørge for at styret til enhver tid er satt opp med personell som tjener klubbens utvikling og 
interesser best mulig i samhandling med daglig ledelse.      
   
Leder Yngve Belsvik Yngve.h..belsvik@gmail.com  - 2020 2021 
Medlem Steiner Husa Steinar.husa@no.experis.com  2019 2020 - 
Medlem Morten Jullumstrø msj@bjerkan-stav.no  2019 2020 - 
 

Administrasjonen i Fotballavdelinga 
Daglig leder Frank Robert Saltvik frank.saltvik@ril.no 2016 -  
 

Sportslige roller 
Sportslig leder Christoffer Hansen christoffer.hansen@ril.no 2020 -  
Sportslig koordinator Anders Tanem  anders.tanem@ril.no 2019 -  
Spillerutviklingsleder Jonas Lian Hansen jonaslianhansen@gmail.com 2020 -  
Barnefotballansvarlig Frode Bergmann frodebergmann7@gmail.com 2018 -  
Dommeransvarlig Sindre Nicolaysen sindrevn@gmail.com 2019 -  
XPS-ansvarlig Rudi Lassesen rudilassesen@hotmail.com 2020 -  
Futsalansvarlig  Stian Reinertsen stian.reinertsen@napha.no 2019 -  
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Organisasjonskart 
 

 

 

 
 

 

Årlig møte

Styret

Utviklingsleder

Frank Robert Saltvik

Sportslig leder
Christoffer Hansen

Admin leder
Navn Navnesen

Utviklingsleder

Frank Robert Saltvik

Sportslig leder

Christoffer Hansen

Trenerutvikling

Anders Tanem

Spillerutvikling

Jonas Lian Hansen

Dommerutvikling

Sindre Nicolaysen

Sportslig utvalg

Christoffer Hansen

Trenerforum

Christoffer Hansen

Admin leder

Navn Navnsen

Økonomi

Andreas Dullum

Utstyr

Elise Kvernø

Kommunikasjon

Christoffer Hansen

Admin utvalg

Navn Navnesen

Laglederforum

Navn Navnesen

Leder: Håvard Ranum 
Nestleder: Geir Mæland 

Andreas Dullum 
Bård Solem 

Kornelia Lykke 
Cecilie Reinertsen 

Kristian Nordtømme 
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Ansvarsoppgaver fordelt ut i frivilligheten 
 

Hva Hvem  Epost Mobil 
Baneplan   888 88 888 
Dugnad    
HoopIt    
IT    
Kiosk    
Utstyr    
Barnefotballdag    
Cupprogresjon    
EMS RILCUP    
XPS    
Årshjul    
Lederforum    
Dommerutvalg    
Marked    
    

 
Styret i RIL avd. Fotball består av syv medlemmer: Leder, nestleder og 5 medlemmer. Styret er ikke en juridisk 
og ansvarlig enhet i RIL, det er det hovedlaget styre som er. Økonomisk rapportering og annen rapportering 
skjer derfor til hovedstyret utfra de behov de melder for dette. 
 

Sportslig leder
Christoffer Hansen

Trenerutvikling
Anders Tanem

Veiledning

Anders Tanem

Treneforum

Christoffer Hansen

Spillerutvikling
Jonas Lian Hansen

Gutter

Joakim Wanderås

Keeper

Hallvard Todal Moe

Jenter

Tom Eskil Grande

Futsal

Stian Reinertsen

Dommerutvikling
Sindre Nicolaysen

Kurs

Fotballkretsen

Veiledning

Faddere

Sportslig utvalg
Christoffer Hansen

Trenerforum
Christoffer Hansen

Admin leder

Navn Navnesen

Økonomi

Andreas Dullum

Faktura & Bilag

Elisa Ovesen

Budsjett & Regnskap

Arne Kristian Fredriksen

Utstyr

Elise Kvernø

Lagsboder

Michael Daniels

Bestilling & Trykk

Elise Kvernø

Kommunikasjon

Christoffer Hansen

FIKS & Lagspåmelding

Marcus Lykke

Nyhetssaker & SOME

Fredrik Eriksen

Admin utvalg

Navn Navnesen

Laglederforum

Navn Navnesen
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Fotballstyret skal være sammensatt slik at det gir en god representasjon av klubbens virke, samtidig som den 
totale kompetansen i styret er komplementær til de oppgaver klubben skal styre. Faglige områder som 
dermed bør dekkes i en totalitet er: 
 

 Økonomiplan og -styring. 
 Sportsplanutvikling og god innsikt i spillerutvikling. 
 Digital kunnskap inn mot XPS, Teamwork, HoopIt, sosiale medier og nettside. 
 Kvalitetsklubb 
 Marked 

 

Ansvar og oppgaver for avdelingsstyret i RIL Fotball 
 
Styreleder 
Nestleder (Kvalitetsklubbansvarlig) 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
 

Sportslig ledelse 
 
Klubbens daglige ledelse er tilsatt ut fra sportslig kompetanse, og leder dermed klubbens Sportslige ledelse 
(SPL) i det daglige og i møtevirksomheter i SPL. I enhver klubb, og særdeles i en stor klubb som Ranheim 
Fotball, er det svært sentralt at den sportslige ledelsen styrer den sportslige utviklinga med en god 
bærekraft, involvering og med et helhetlig blikk på konsekvensene av all type utvikling.  
 
I den sammenheng er det sentralt at Sportslig ledelse skal og bør innbefatte mange av klubbens trenere over 
tid. Sportslig ledelse består av klubben mange hovedtrenere og de trenere disse ønsker å knytte opp fordi de 
kan bidra med nyttig kompetanse inn i refleksjoner inn mot innstillinger. 
 
Formålet med sportslig ledelse er å sørge for å tilrettelegge for at klubbens om lag 200 trenere skal kunne 
etterlevelse innholdet i Sportsplanen på best mulig måte, samt videreutvikle sportslig aktivitet inn i 
framtiden i et klubbområde som er i stor vekst.  
 
Sportslig ledelse skal bearbeide sportslig refleksjon, utvikling og utfordringer, for derigjennom å kunne 
komme med innstillinger inn til fotballstyret om veien videre. 
 

Spillerutviklingsteam 
 
Teamet styres til enhver tid av Toppspillerutvikler, og der teamet er sammensatt av rene spillerutviklere fra 
ulike lag i ungdomsfotballen, samt trenere som er sentrale inn i forvaltninga av enkeltspillere i hverdagen. 
 
Toppspillerutvikler har hovedansvaret for alle spillere som følges opp spesifikt fordi de enten er inne i 
kretstiltak eller har en toppet og tilpasset treningshverdag som klubben tilrettelegger for. 
 
Uttak av spillere til ulike trenings- og kamptilbud skal være forankret i dette Spillerutviklingsteamet.  
 
Teamet skal fortløpende evaluere sin hverdag og kunne spille inn aktuelle team inn til klubbens Trenerforum, 
som avholdes fire ganger i året. Forumet legges til omtrent januar, sent februar, juni og oktober. 
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I spørsmål knyttet til spilleroverganger inn eller ut far vår klubb, skal Toppspillerutvikler eller stedfortreder 
for denne være orientert om saken og kunne komme med innspill som er avgjørende for om overgangen skal 
godkjennes.


