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Spørsmål som ble stilt om styre-/arbeidsområder
Ansvar

– Hvor mye fokuserer styret på følgende oppgaver:
• 1. Sikre at relevante lover, regler, verdier og etiske standarder blir overholdt, og etterspør avvik
• 2. Sørge for at vedtatte planer, målsetninger og budsjettet blir fulgt
• 3. Sørge for at forbundets  tillitsvalgte og oppnevnte har de riktige mandater og fullmakter
• 4. Sikre at risiko håndteres (beredskapsplaner/rutiner/opplæring if økonomi, omdømme, habilitet m.m.)

– Hvor enig er du i at styret løser de samme oppgavene på en god måte?
• 1. Sikre at relevante osv…

Strategi
– Hvor mye fokuserer styret på følgende oppgaver:

• 5. Utforme mål og planer
• 6. Sikre at det utarbeides er detaljert budsjett som støtter opp om en handlingsplan
• 7. Bidra med nytenkning og innovasjon

– Hvor enig er du i at styret løser de same oppgavene på en god måte?
• 5. Utforme mål og osv…

Ressurser
– Hvor mye fokuserer styret på følgende oppgaver:

• 8. Skaffe tilstrekkelig menneskelige og økonomiske ressurser
• 9. Sikre et godt arbeidsmiljø og samarbeid I styret
• 10. Sikre gode relasjoner til andre organisasjonsledd (f.eks. NIF, andre forbund og idrettskretser, internasjonale forbund osv)
• 11. Sikre gode arbeidsrelasjoner til administrasjonen, med klar rolle- og arbeidsfordeling

– Hvor enig er du i at styret løser de same oppgavene på en god måte?
• 8. Skaffe tilstrekkelig osv…
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Riktig forståelse av skalaen er viktig
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2: OPPGAVEN LØSES PÅ EN GOD MÅTE

1: FOKUS PÅ OPPGAVEN
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Vurdering av styret - alle styrer i særforbund
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1 lover og regler følges 2 planer og mål følges

3 sikre mandater og fullmakter

4 sikre risikohåndtering

5 utforme mål og planer 6 budsjett utarbeides

7 nytenkning og innovasjon

8 nok ressurser

9 godt miljø i styret

10 relasjoner til andre organisasjonsledd

11 sikre rolleavklaring admin / styret
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Arbeidsområder - målt internt for styret
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Vurdering av utviklings- / 
tiltaksbehov innen kompetanse 

og samhandling
Norges Rytterforbund



Velg de områdene hvor det er størst kompetansebehov i ditt styre:

• Arbeids- og rollefordeling i styret

• Arbeids- og rollefordeling mellom styre og administrasjon

• Hvordan skape gode møter

• Hvordan får frem godt beslutningsgrunnlag

• Generell organisasjonsforståelse

• Gjennomgang av idrettens organisering og rammebetingelser

• Gjennomgang av styrets juridiske og økonomiske ansvar

• Utarbeidelse av strategidokument

• Introduksjonstiltak for nye styremedlemmer

• Praktisk bruk av strategiplan

• Argumentasjon og retorikk

• Risikovurdering (økonomi, omdømme og habilitet)

• Innovasjon og endringsledelse

• Nettverksbygging



Velg de områdene som er viktigst for å forbedre styrets evne til 

samhandling:

• Gjennomgang av styrets forståelse for egen rolle, også i forhold til administrasjonen

• Gjennomgang av intern arbeidsfordeling

• Håndtere konflikter

• Regelmessige diskusjoner i styret om hvordan vi arbeider

• Få klarere møtestruktur (innkallinger, forberedelse, deltagelse, referat, oppfølging osv)

• Øke nivået på åpenhet og tillit i styret

• Øke styrets evne kritisk diskusjon og tenkning

• Øke styret evne til å sette mål

• Øke styrets evne til å fordele oppgaver

• Øke styrets evne til å bygge organisasjonskultur

• Øke styrets evne til å spille hverandre gode



Utviklingsbehov for kompetansetiltak i styret

Velg de områdene hvor det er størst kompetansebehov i ditt styre (maks 5 områder):
Rytterforbundet



Tiltak til å forbedre samhandling i styret
Velg de områdene som er viktigst for å forbedre styrets evne til samhandling (maks 4):

Rytterforbundet



Tiltak for å forbedre samhandling i 
administrasjon – svar fra GS og styret.

75 % Øke administrasjonens evne til å spille hverandre gode

25 % Gjennomgang av administrasjonens forståelse for egen rolle, også i forhold til styret

25 % Håndtere konflikter

25 % Øke nivået på åpenhet og tillit i administrasjonen

25 % Øke administrasjonens evne til å sette mål

25 % Øke administrasjonens evne til å fordele oppgaver

25 % Øke administrasjonens evne til å bygge organisasjonskultur

0 % Gjennomgang av intern arbeidsfordeling

0 % Flere regelmessige diskusjoner i administrasjonen om hvordan vi arbeider

0 % Få klarere møtestruktur (innkallinger, forberedelse, deltagelse, referat, oppfølging )

0 % Øke administrasjonens evne til kritisk diskusjon og tenkning



Til refleksjon? 

• Mye bra i Norges Rytterforbund!

– Planer utformes og følges opp

– Gode på budsjett, mandater og fullmakter

• Behov fra styret som kommer frem i undersøkelsen

– Avklare egen roller i styret og rolleavklaring mellom styret og 
administrasjon

– Avklare arbeids og rollefordeling i styret

– Gjennomgang av styrets forståelse av egen rolle og også i forhold 
til egen  administrasjon


