
 

Satsningsområde - 
Kompetansestyring 
For å kunne arbeide godt sammen med andre organisasjonsledd, eksternt 
og ikke minst internt må styret ha kompetanse innen organisasjon og 
ledelse, økonomi, idrettens regelverk og praktiske verktøy som letter vårt 
arbeide. Dette for å nevne noen. Styrets medlemmer må gjennomføre noen 
obligatoriske kurs, samt kurs som styret i sin helhet trenger kompetanse om. 
Det er viktig at flere deltar på ulike kurs slik at kompetanseoverføringen 
ivaretas når styrets sammensetning endres.  
Kretsen ønsker mer kunnskap om anleggsutviklingen og fremtidsplanene for 
svømmeanlegg i Viken, og er i gang med å innhente informasjon. 
Kompetansen rundt tidtakeranlegget må ivaretas, og kretsen må finne noen 
som får opplæring i bruk, vedlikehold med mer. Samt opprette et 
tidtakersjefsforum slik at tidtakersjefene seg imellom kan arbeide med 
kompetansestyring. 

Kurs/annet*: 
*Denne oversikten vil være levende, da nye kurs vil dukke opp som er aktuelle for andre 

Kurs i regi av NIF, Viken idrettskrets (eller andre idrettskretser) og NSF 
Alle må ikke ta alle kurs, foruten styreleder og fortrinnsvis nestleder. 

§ Kurs for tillitsvalgte i idrettskretser og særforbund (e-kurs) - alle 
§ Idrettens inkluderingskurs (e-kurs) – alle 
§ Paraidrett – styreleder + TBA 
§ Økonomistyring – Styreleder/økonomiansvarlig + nestleder 
§ Kontrollutvalgets oppgaver – Styreleder + TBA 
§ Valgkomitéens arbeid – Styreleder + TBA 
§ Årsmøtegjennomføring – Styreleder + TBA 
Andre kurs 
§ Tripletex – Styreleder/økonomiansvarlig + nestleder 
§ Wordpress – ved behov 
§ Opplæring i tidtakeranlegg (internt og eksternt) 
§ Bærekraft - alle 
§ Godt styresett - alle 
Opplæring (internt) 
§ Webex – ved behov (Kjetil) 
§ Dropbox – ved behov (Mona) 



 
§ Trygg på treing – alle 
§ Antidoping - alle 
Konferanser 
§ Kompetansehelga* – Styreleder +  
§ Trene-/Lederkonferansen* – Styreleder + nestleder  
*alle styrets medlemmer bør delta minst én gang i løpet av sin periode 

Studier 
§ Etterutdanning på NIH – Styreleder 
Kompetanseheving generelt 
§ Anleggsutvikling inne svømmeanlegg i Viken – Styreleder + nestleder 
§ GDPR - alle 
Suksessfaktorer og utfordringer 
Suksessfaktoren for å få alle styrets medlemmer til å gjennomføre aktuelle 
kurs er engasjement og interesse for hvordan kretsen arbeider og hva vi må 
forholde oss til av lover, regler og forventinger. Forankring i hensikt og mål 
for kompetanseheving er viktig her. 
Utfordringene er medlemmenes interesse for å prioritere tidsbruken, noe 
som er en utfordring. Styret har mange oppgaver som skal utføres. 
  


