
Strategidokument for Ski IL Alliansen 
 

Ski IL Alliansen er et allianseidrettslag med ni medlemmer: 

7 selvstendige Idrettslag: Ski IL Fotball, Ski Il Handball, Ski IL Innebandy, Ski IL turn, Ski IL Tennis, Ski IL 

Ishockey, Ski IL Friidrett  

2 grupper under Ski IL Alliansen: Idrettskolen i Ski og Ski bordtennisklubb. 

Ski IL Alliansen hefter økonomisk for økonomien i de to gruppene, om noe skulle gå galt.  

I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med Ski Bryteklubb, som innebærer at bryteklubben kan 

bære klubbens farger og trene til samme priser som medlemmene i Alliansehallen. 

Hovedhensikt: Ski IL Alliansen skal i samarbeid med idrettslagene legge til rette for at medlemmene 

kan utøve sin virksomhet på en best mulig måte og i forståelse for hverandres behov. 

 

Ski IL Alliansen har følgende hovedoppgaver: 

1. Alliansen skal være en møteplass for medlemmene og løse saker som berører flere 

medlemmer 

2. Forvalte egne anlegg og utvikle Ski Idrettspark i samarbeid med medlemmene og Ski 

Kommune 

3. Utvikle felles kultur og verdier hos medlemmene 

4. Være et talerør for saker av felles interesse hos medlemmene overfor Ski idrettsråd, Ski 

Kommune, media og andre interessenter. 

Om de ulike oppgavene 

1. Møteplass for medlemmene. Det skal holdes styremøter med jevne mellomrom. Det er 

styreleders oppgave å kalle inn til styremøter, men også andre kan ta initiativ til møter og til saker 

som bør behandles i styret. 

Det er opprettet et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær. I tillegg møter daglig 

leder (administrasjonen) for Alliansehallen. Disse møtes så ofte som det er hensiktsmessig for å 

avklare saker som haster og forberede saker til styret. Resten av styret holdes orientert om 

behandlingen i Arbeidsutvalget. 

E-post brukes i hovedsak til informasjon og ikke vedtak, men kan når det av tidsmessige årsaker er 

nødvendig, benyttes til vedtak. 

2. a. Forvaltning av eksisterende anlegg: 

Ski IL Alliansen eier Alliansehallen AS 100 prosent. Ledelsen og driften av denne er overlatt til daglig 

leder og styret i Alliansehallen AS, i henhold til Aksjelovens bestemmelser. Styret i Ski IL Alliansen er 



generalforsamling for Alliansehallen AS og skal således blant annet ta over ansvaret for regnskapet 

og godkjenne styrets beretning ved hver årsavslutning. 

Medlemmer i Ski IL Alliansen har gjennom tidene bygd andre anlegg på dugnad, med større eller 

mindre tilskudd av Ski kommune. Drift og vedlikehold av disse anleggene skjer på ulike måter, men i 

alle tilfeller i en forståelse med kommunen, som er grunneier for hele området. Det er viktig at det er 

mest mulig avklart ansvarsdeling mellom kommunen og idrettslagene om drift og vedlikehold av 

anleggene. 

Ski IL Alliansen skal ha oversikt over hvordan de ulike medlemslag og kommunen løser drift og 

vedlikehold ved de ulike anlegg. (Sekretæren skal holde denne oversikten oppdatert.) 

2.b. Utvikling av Idrettsparken: 

Ski IL Alliansen har ansvaret for å utvikle Idrettsparken i pakt med medlemmene ønsker og i dialog 

med Ski Kommunen, Akershus Fylkeskommune og andre interessenter. 

3. Utvikle en felles kultur:  

De ulike medlemmer har i varierende grad egne visjoner, mål og verdier. Det fundamentale for å 

lykkes med å bygge en felles kultur er at alle relevante saker bringes inn og diskuteres på en 

konstruktiv måte.  

Tiltak som inkluderer flere idretter er med på å bygge fellesskapet: Det kan være basistrening og 

mental trening; felles idrettspolitiske holdninger knyttet til doping policy og en omforent praktisering 

av NIFs regler for barneidrett; og arrangementer som f eks. Idrettscampen og fester for tillitsvalgte 

etc.  

Ski IL Alliansen skal ha en egen fungerende nettside. 

4. Talerør for felles saker: 

I saker som er bragt inn for styret i Ski IL Alliansen er det naturlig at styreleder kommuniserer på 

vegne av styret. Dette kan delegeres når det er hensiktsmessig. I møter med Ski kommune og andre 

interessenter skal styreleder så langt det er mulig, gå i møte sammen med minst én annen tillitsvalgt 

eller ansatt, med mindre annet er avtalt. 

 

Vedtatt på årsmøte 22. april 2015 i Ski IL Alliansen 

  



 

Vedlegg:  

Organisasjonskart for Ski IL Alliansen 
 

 

Årsmøte 

Styret 

Arbeids-

utvalg 

Allianse-

hallen AS 

Ski IL Alliansen eier 

Alliansehallen AS 100% 

Styret for 

Allianse-

hallen AS 

Alle lag er representert i styret. 

Styreleder, nestleder, sekretær 

og kasserer velges av årsmøte 

Ski Bryteklubb har møterett 

Alle personlige medlemmer i 

Ski IL Alliansen kan stemme på 

årsmøtet.  

AU består av leder, nestleder 

og sekretær. Administrativt 

ansatte møter ved 
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Alliansehallen AS 


