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Ullevål stadion 29.05.20
Bakgrunn og metode
Forbundsstyret vedtok å gjennomføre en organisasjonsgjennomgang i 2019 med siktemål å få til en
administrasjon og en organisasjon som har god kompetanse på alle områder. Organisasjonen skal også
være bedre tilpasset de utfordringene vi står overfor og de oppgaver vi er satt til å løse gjennom vedtatte
planer. Hele administrasjonen og forbundsstyret har vært delaktig i arbeidet, og det har i forbindelse med
forundersøkelsen vært gjennomført høringer blant kretsledere og komiteledere. Denne forundersøkelsen
pekte på flere utfordringer vi står overfor, og det er på det grunnlaget vi nå har organisert administrasjonen
på en ny og mer dynamisk måte som åpner opp for samarbeid på tvers av avdelinger.
NGTFs totale planverk omfatter alle forbundets aktiviteter, herunder både drift- og utviklingsprosjekter. I
planene ligger hovedfokus på de målsettinger som angir retning for ønsket utvikling. NGTF er også bundet
av de planer som utarbeides på et overordnet nivå i NIF og FIG.
Ny organisering
Den nye organiseringen mener vi ivaretar på en god måte de utfordringene som ble påpekt i
forundersøkelsen og de mål som finnes i vårt samlede planverk. Vi så også i forundersøkelsen flere signaler
på at vi er sårbare for sykmeldinger og fravær på flere områder, og at vi i utstrakt grad var preget av en for
stor grad av silotenkning. Vi utnyttet ikke kompetansen og arbeidskraften på en optimal måte.
Den nye administrasjonen er inndelt i fire avdelinger, og vi har hatt flere gjennomganger for å fordele ansvar
og oppgaver på en så god måte som mulig. Vi har hatt fokus på de behov vi har oppfattet at er
tilstedeværende i lagene, kretsene og aktivitetene. Dette har blant annet ført til en styrking av
kompetanseavdelingen i forbundet. Vi har stor tro på at vi med den nye organiseringen vil bli mer effektive
og ha bedre kvalitet på de tjenestene vi leverer.
Plassering av oppgaver
Vi har hatt en grundig gjennomgang av alt vi gjør i løpet av et år, og mener vi har funnet plassering av alle
disse i denne nye organisasjonen. Avdelingen Organisasjon og service har ansvaret for organisasjonens
utadrettede arbeid overfor krets, lag og medlemmer. I denne avdelingen finnes de fleste tjenestene som
støtter opp omkring aktivitetene lokalt og i kretser. I kompetanseavdelingen finnes hovedtyngden av
tjenestene knyttet til kurs og utdanning.
Vi har også lagt vekt på å avklare hvilke oppgaver som ligger til kretsstyret og det frivillige apparatet for å
sikre at den nye organiseringen bidrar positivt også for de frivillige på kretsnivå. I tråd med at det er gjort en
ny fordeling av arbeidsoppgaver vil det oppleves en endring på samhandlingsmønsteret mellom frivillige og
administrasjonen. Vi mener den nye organiseringen vil være en styrke for organisasjonen som helhet.
Takk til to trofaste medarbeidere
Samtidig med at vi nå går over til en ny organisering, så er det også to av våre medarbeidere som går over i
pensjonistenes rekker. Torill Aas Sundby som har jobbet på forbundskontoret og Tone Moe fra Hordaland
GTK slutter nå ved inngangen til sommeren. Vi benytter anledningen til å takke disse to for henholdsvis 42 år
og 40 års tjeneste for Gym og turn i Norge!
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Kommunikasjon
Det er opprettet nye e-post adresser som gjør at dere lett kommer i kontakt med den riktige enheten i
administrasjonen. I parentes står oppført hvem som har hovedansvar for å følge de enkelte kretsene. I
organisasjonskartet har vi også ført opp noe som heter sekundæransvar, og det er den personen som vil tre
inn ved fravær / sykdom på primærpersonen. Dette er særlig spesifisert overfor kretsene.
Adressene og ansvarlige personer er som følger (personen med hovedansvar for å følge den kretsen står i
parentes)
innlandetGTK@gymogturn.no
(Primæransvar: Anne-Kristin Sollid)
vikenogosloGTK@gymogturn.no

(Primæransvar: Siril Ueland Fossdal)

vestfoldogtelemarkGTK@gymogturn.no (Primæransvar: Eirunn Finsrud)
agderGTK@gymogturn.no

(Primæransvar: Anne-Kristin Sollid)

rogalandGTK@gymogturn.no

(Primæransvar: Anne-Kristin Sollid)

vestlandGTK@gymogturn.no

(Primæransvar: Maria Dalsbø)

trøndelagGTK@gymogturn.no

(Primæransvar: Gill Johannessen fram til 01.08, ny person kommer)

moreogromsdalGTK@gymogturn.no

(Primæransvar: Gill Johannessen fram til 01.08, ny person kommer)

nordlandGTK@gymogturn.no

(Primæransvar: Hanne Jørgensen)

tromsogfinnmarkGTK@gymogturn.no

(Primæransvar: Hanne Jørgensen)

Spørsmål og henvendelser som gjelder kurs og utdanning sendes til:
kompetanse@gymogturn.no
(Administreres av de ansatte i kompetanseavdelingen)
Spørsmål og henvendelser som gjelder arrangement i kretser sendes til:
arrangement@gymogturn.no
(Administreres av Hanne Jørgensen)
Spørsmål og henvendelser som gjelder breddeaktivitet som stevner, oppvisninger, GymX, barn og
ungdomsaktivitet, parkour, paraidrett sendes til:
bredde@gymogturn.no
(Administreres av de ansatte i breddeavdelingen)
Overgangen til nye ansvarsområder skjer i to trinn, det første nå 01.06.20. Andre trinn vil være senest
01.08.20.
Det vil sikkert være noen mindre og større oppgaver som vi ikke har klart å plassere helt perfekt nå i starten,
men alle avdelingene vil jobbe med å gjøre avklaringer og sikre at de oppgaver som skal løses blir ivaretatt.
Oppdateringer og informasjoner vil bli gitt på våre hjemmesider.
Spørsmål omkring organiseringen kan sendes til undertegnede på e-post:
Oistein.leren@gymogturn.no Merk e-posten med emnet: «Ny organisering»

Med hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Øistein Leren
Generalsekretær
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Vedlegg: Organisasjonskart

Organisasjon NGTF – administrasjon

Generalsekretær
Øistein Leren (stillingen er utlyst)

Organisasjon og service
Avdelingsleder: Øistein Leren

Kompetanse
Avdelingsleder: Christine Ellingsen

Konkurranse
Avdelingsleder: Øistein Leren
(skal lyses ut)

Breddeaktivitet
Avdelingsleder: Irina Solem

Konsulent digitale verktøy Siv

Utdanningskonsulent Marie

Landslagssjef

Breddekonsulent Minna

Rådgiver utstyr og anlegg Stig

Utdanningskonsulent Toril

Landslagssjef

Breddekonsulent Gema

Rådgiver verdiarbeid Maria

Utdanningskonsulent Gill

Landslagssjef

Rådgiver media / kommunikasjon
Charlotte

Utdanningskonsulent Kristin

Landslagssjef

Regnskapskonsulent Guri Mette

Landslagstrenere

Klubbkonsulent økonomi (lyses
ut)
Klubbutviklingskonsulent Siril

KonkurransekonsulentHermod

Klubbutviklingskonsulent Eirunn
Konkurransekonsulent - Ole
Klubbutviklingskonsulent Anne
Kristin
Klubbutviklingskonsulent-arr.
Hanne

KonkurransekonsulentMarianne
Konkurransekonsulent
Bente

Rød ramme =
primærkontakt krets
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