Udkast til organisationsplan - IDRÆTSMØDET
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Organisation
IDRÆTSMØDET er politisk forankret i et præsidium sammensat af Aalborg kommune.
Præsidiet understøttes dels af en styregruppe, samt et advisory board.
I det daglige ledes & koordineres IDRÆTSMØDET fra sekretariatet, som er placeret i Aalborg kommunes
sundheds & kulturforvaltning.
Præsidiets kommissorium
IDRÆTSMØDET’s præsidium har til formål at sikre den politiske forankring af IDRÆTSMØDET, tilknytningen
til Aalborg kommune, samt sikre planlægningen, gennemførelsen og videreudviklingen af IDRÆTSMØDET;
således IDRÆTSMØDET forbliver hele landets naturlige mødeplads for alle grene af idrætslivet.
Medlemmer
Præsidiet ledes af rådmanden for Sundhed & Kulturforvaltningen i Aalborg kommune.
De øvrige medlemmer er:
•
•
•
•
•
•

Næstformanden for Aalborg kommunes Sundheds & Kulturudvalg
Formanden for Aalborg kommunes eliteråd
Direktøren for Sundhed- og kulturforvaltningen i Aalborg kommune
Kommunaldirektøren i Aalborg kommune
Formanden for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg kommune (Idrætsrepræsentant)
1 repræsentant for Samvirkende Idrætsforeningerne i Aalborg

Uden stemmeret, men med taleret deltager formanden for IDRÆTSMØDET´s styregruppe.

Mødefrekvens
Præsidiet mødes 3 gange årligt - typisk i august uge 35, november uge 48 og marts uge 9 – men kan
indkaldes yderligere efter behov, ligesom der kan nedsættes ad-hoc grupper.
Styregruppen
Kommissorium
Gruppen sørger for at planlægningen, produktionen, gennemførelsen og evalueringen af IDRÆTSMØDET
sker indenfor de af præsidiet udstukne retningslinjer & rammer.
Ligesom styregruppen løbende holder sig ajour og sikre diverse tidsplaner, aftaler med eksterne
interessenter og aktører bliver overholdt & opfyldt.
Medlemmer
Styregruppen består af:
•
•
•
•

Aalborg kommunes chef for fritidsafdelingen (formand)
Eventchefen fra Aalborg kommunes eventsekretariat
IDRÆTSMØDETS koordinator
Aalborg Kommunes Kulturchef

Styregruppens suppleres yderligere med de ansvarlige for de forskellige grene af IDRÆTSMØDET, såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konference
Folkemøde
Faciliteter
Aktiviteter
Skole/Daginstitution
Underholdning
Kommunikation
Andet – Ad hoc

Mødefrekvens
Styregruppen mødes 8-10 gange fra august til juni. Indkaldes yderligere efter behov.
IDRÆTSMØDET - sekretariat
Sekretariatet har til huse i Aalborg kommunes Sundheds & kulturforvaltning – Sundhed, Fritid og
Landdistrikt og ledes af IDRÆTSMØDET’s koordinator.
Sekretariatet har tilknyttet yderligere ressourcer fra Aalborg kommunes fritidsafdeling, hvor der kan
trækkes på forskellige kompetencer indenfor fritidsområdet efter behov.
Sekretariatet står for den praktiske planlægning, gennemførelsen og evalueringen af IDRÆTSMØDET.

Dette indbefatter bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakt med diverse interessenter
Udarbejde samarbejdsaftaler med relevante partnere
Koordinering af indhold & aktiviteter
Booking af lokaler & arealer
Booking af oplægsholdere
Detaljeplanlægning af program & indhold
Frivillig koordinering
Kommunikation
Fondsansøgninger

Desuden opsøge og hente inspiration til både indhold & form fra mangeartede events, faglige konferencer,
seminarer og de forskellige samarbejdspartnere.
Advisory Board
Kommissorium
IDRÆTSMØDET’s Advisory Board har til formål at rådgive og være med til at videreudvikle IDRÆTSMØDET,
således IDRÆTSMØDET forbliver hele landets naturlige mødeplads for alle grene af idrætslivet og sikre en
bred national opbakning til IDRÆTSMØDET fra alle aktører i idrætssektoren.
Endvidere at medvirke til, at IDRÆTSMØDET i Aalborg bliver en positiv oplevelse for alle og sikre en bred
national opbakning.
Der ønskes indspil på koncept, form, indhold, deltageroplevelsen, varighed, kommunikation og andre
væsentlige faktorer.
I forlængelse af opgaven sammensættes Advisory Boardet overvejende med centrale personer med stort
kendskab & viden til deres organisations hverdagspraksis, kommunikation og/eller events.
Advisory Boardet er rådgivende.
Mødefrekvens
Advisory Boardet mødes 3 gange årligt typisk i september uge 36, november uge 48 og marts uge 9 – men
kan indkaldes yderligere efter behov, ligesom der kan nedsættes adhoc grupper.

Medlemmer
Advisory boardet ledes af rådmanden for Sundhed & Kulturforvaltningen i Aalborg kommune

De øvrige medlemmer er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aalborg kommunes chef for fritidsafdelingen
Eventchefen fra Aalborg kommunes eventsekretariat
Formanden for Aalborg kommunes folkeoplysningsudvalg
1 repræsentant for Aalborg Universitet
1 repræsentant for Professionshøjskolen UCN
1 repræsentant fra Region Nordjylland
1 repræsentant for Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg
1 repræsentant for Dansk Skoleidræt
1 repræsentant for Parasport Danmark
1 repræsentant for Idrættens analyseinstitut
1 repræsentant for DIF
1 repræsentant for DGI
1 repræsentant for DGI Nordjylland
1 repræsentant for Dansk Firmaidrætsforbund
1 repræsentant for Team Danmark
1 repræsentant fra Lokale & anlægsfonden
1 repræsentant for Idræts- og Fritids Faciliteter i Danmark
1 repræsentant for Halinspektørforeningen
1 repræsentant for Syddansk Universitet
2 repræsentanter med landspolitisk indflydelse
IDRÆTSMØDETS koordinator
Optil 5 repræsentanter f.eks. fra medierne og eventudvikling.

