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Rollebeskrivelse – Daglig leder i Lyn Fotball 
Gjeldende fra 01.08.2018  
 

Hovedarbeidsområder   
 Daglig leder er øverste administrative leder og ansvarlig for den daglige driften av Lyn Fotball og skal følge 

de retningslinjer og pålegg styret i Lyn Fotball har gitt.  

 Daglig leder ivaretar det daglige arbeidsgiveransvaret overfor samtlige ansatte i Lyn Fotball, innenfor de 
retningslinjer som er trukket opp av styret.  

 Daglig leder er ansvarlig for at klubben drives økonomisk forsvarlig og ihht det budsjett som er fastsatt. 
Rapport om økonomisk status gis hvert kvartal til styret, dersom ikke styret fastsetter noe annet. Avvik fra 
budsjett rapporteres umiddelbart.    

 Daglig leder har ansvar for å gjennomføre de vedtak styret i Lyn Fotball fatter, og treffe nødvendige 
beslutninger om driften innenfor de retningslinjer som er trukket opp av styret. Daglig leder har møte- og 
talerett i styret.  

Arbeidsoppgaver Daglig Leder Lyn Fotball, kondensert  
Økonomi  

 Ansvar for at klubben drives økonomisk forsvarlig og ihht det budsjett som er fastsatt. Rapport om 
økonomisk status gis hvert kvartal til styret. Avvik fra budsjett rapporteres umiddelbart.  

 Sørge for nødvendig, offentlig rapportering av regnskap, innlevering av skattemeldinger osv.  

 Løpende dialog med klubbens regnskapsfører og løpende oppfølging av økonomi.  

Personal  
 Utøve delegert arbeidsgiveransvar for alle Lyns ansatte. Oppfølging av ansatte i administrasjonen og 

trenere.   

 Delta aktivt i ansettelsesprosesser av trenere og personell til administrasjonen, samt besørge formaliteter 
knyttet til ansettelsesforhold. Vurdering av sportsrelatert innhold i den enkeltes stilling gjøres i samarbeid 
med sportslige ledere.  

  

Administrasjon og daglig drift av arrangement, aktiviteter og kontor  
Marked  

 Følge opp etablerte og nye samarbeidspartnere i samarbeid med markedsansvarlig.   

 Løpende vurdere nye inntektsbringende tiltak for klubben i samarbeid med markedsansvarlig.   

 Kontaktpunkt for klubbens utstyrsavtaler    

Kommunikasjon  
 Sørge for god informasjon til Lyns medlemmer i samarbeid med Sportslig ledere og øvrige i 

administrasjonen  

 Kontaktpunkt for klubbens lagledere i ungdomsfotballen  

A-laget Damer  
 Følge opp kontrakter og avtaler med spillere og støtteapparat  

 Dialog med NFF og TKF  

 


