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ORGANISASJONSPLAN
FOR
Oslo GUC Capoeira klubb

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17.01.2017
Senere endret 08.02.2019
Oslo Guc Capoeira klubb er videre i
Organisasjonsplanen forkortet til GUC Oslo.
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Innledning
GUC Oslo har som mål å drive capoeira og andre afrobrasilianske kulturuttrykk. Vi ønsker å legge til
rette for kulturaktiviteter og arrangementer for barn, ungdom og voksne og gjennom disse ivareta og
videreutvikle det afrobrasilianske kulturuttrykket og treningsformen capoeira, samt beslektede uttrykk
som samba, maculelé og annet. GUC Oslo ønsker i tillegg å bidra til å øke kunnskapen om Brasil og
brasilianske samfunnsforhold, historie, musikk, kultur og språk.
GUC Oslo er tilknyttet GUC Norge og søker å videreføre og styrke vårt nasjonale nettverk og bidra til
nasjonale arrangementer og andre aktiviteter. Vi samarbeider tett med OSI Capoeira som er vår
søstergruppe i Oslo og en del av GUC-familien.
GUC i Norge ble først etablert på Blindern som en studentgruppe under navnet Capoeira na Neve i
1993. Capoeira na Neve var først en uavhengig søstergruppe til GUC og ble i 2003 tatt inn i Grupo
União na Capoeira. Mestre Maclau fikk samtidig hovedansvaret for gruppens arbeid i Norge.
GUC Oslo søker i tillegg å videreføre og bidra til å videreutvikle det internasjonale nettverket av GUCforeninger gjennom for eksempel utvekslinger og besøk i forbindelse med arrangementer.
Gjennom GUC Norge er gruppen tilknyttet det internasjonale nettverket Grupo União na Capoeira,
stiftet av Mestre Umoi i Brasilia 9. juni 1983. Navnet Grupo União na Capoeira eies av Mestre Umoi
som i 2003 gav ansvaret for arbeidet i GUC Norge til Mestre Maclau. GUC Norge og GUC Oslo
benytter det internasjonale GUC nettverkets logo. Måten logoen benyttes på i GUC Oslos
kommunikasjonsarbeid skal være i tråd med retningslinjer utviklet av Mestre Umoi. Tilknytningen til
GUC internasjonalt er tradisjonsbasert og det hefter ingen økonomiske eller formelle forpliktelser ved
tilknytningen.
Foreningens internasjonale tilknytning er et viktig fundament for måten arbeidet drives på, og en viktig
døråpner for å bygge fellesskap og vennskap mellom Norge, Brasil, Portugal, Tyskland, Canada,
England og andre som driver tilsvarende arbeid i regi av en GUC-forening. Tilknytningen er også viktig
for å videreutvikle kvaliteten av arbeidet og for anerkjennelse i capoeira internasjonalt. Alle graderinger
som gis elever av GUC-Norge, er innen rammen av GUC-nettverket internasjonalt. I Norge er det
Mestre Maclau som har ansvar for graderingene. Internasjonalt forventes det at elever, professorer og
mestre møtes med samme krav og forventninger med hensyn til organisering av trening og tradisjoner,
med videre. Dette ligger nedfelt i gruppens tradisjoner.
Organisasjonsplanen dokumenterer vår måte å organisere arbeidet på og våre sentrale aktiviteter.

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Navn: Oslo GUC Capoeira klubb
Stiftet: 03.05.2016
Idrett: Capoeira
Postadresse: GUC Oslo V/Ellen Hestnes Ribeiro. Kløfterhagen 3D, 1067 Oslo
E-postadresse: info.guc.oslo@gmail.com
Bankkonto: 1503.79.95018
Bankforbindelse: DNB Nor
Internettadresse: www.guc.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 917 523 029
Telefon: 40281386 (leder), 98668760 (trener)
Årsmøtemåned: mars
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Idrettslagets formål
Oslo GUC Capoeira klubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive
idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon
Capoeira er dans, lek, kamp, akrobatikk og musikk. Alle kan spille capoeira, og alle er velkomne!
Capoeira skapes i et fellesskap der alle bidrar på ulike måter.

Verdigrunnlaget
GUC Oslo deler idrettens felles verdier: Fellesskap, Glede, Helse og Ærlighet. GUC Oslo bærer videre
tradisjoner utviklet fra slavetiden i Brasil og motsetter seg alle former for undertrykkelse og
diskriminering.
Mye av vårt verdigrunnlag formidles og utvikles kontinuerlig gjennom den musikalske delen av
arbeidet og gjennom kontakten med våre søstergrupper i Europa og i Brasil.

Virksomhetsideen
GUC Oslo skal ivareta sin posisjon som en attraktiv og solid capoeira gruppe preget av et arbeid av
høy kvalitet og godt samhold.

Hovedmål
GUC Oslo skal tilrettelegge for at barn, ungdom og voksne i Oslo skal utvikle sine ferdigheter i, og
kjennskap til capoeira og beslektede kulturuttrykk, på en måte som beriker dem og skaper et attraktivt
miljø for flere.
GUC Oslo skal etablere kommunikasjon og administrative rutiner som gjør det enkelt for medlemmer
og potensielle medlemmer å finne informasjon om, få innsikt i, og bidra til klubbdriften.

Delmål
Det er lett å finne informasjon og få kontakt med GUC Oslo.
Styret har gode verktøy for økonomistyring og oppfølging av medlemmer og medlemsregister.
Samarbeidet mellom trenere og styret bidrar til å styrke gruppens arbeid.
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Handlingsplan
GUC Oslo har faste treninger og roda to ganger per uke i Oslo Sentrum og en gang per uke på
Oppsal.
I tillegg er det viktig å bidra til at medlemmene får anledning til å delta på følgende arrangementer
årlig: Vårroda, Sommerfestival og Batizado
GUC Oslo vil også legge til rette for sosiale arrangementer for medlemmene jevnlig, det gjelder også
arrangementer som inkluderer barna og oppfordre til utveksling og deltakelse på stevner i inn- og
utland.
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Idrettslagets Organisasjon

Årsmøtet

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
varamedlem

Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem

Revisorer
1. revisor
2. revisor

Varamedlem
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Årsmøtet
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven.
Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er
tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.
Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.
Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut
1. uke før.
Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten.
Foreldre/foresatte har fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme
hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.
Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12

Styrets funksjon og sammensetning
Styret skal
•
•
•
•
•

Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det
finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
idrettsmyndigheter
Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent
budsjett
Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Leder
•
•
•
•
•

er klubbens representant i møter og forhandlinger
står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
anviser utbetalinger sammen med kasserer
skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse
for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.

Nestleder
•
•
•

fungere som leder under dennes fravær.
bistår leder og danner et lederteam med denne.
har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Kasserer
•
•
•
•
•

Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne
(http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).
anviser utbetalinger sammen med leder.
har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.
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Styremedlemmer
•
•

møter på styrets møter
tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak

Revisorer
•

•

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på http://www.lovdata.no/nif/hiff20071128-0002.html#map004

Valgkomité
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,
• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag,
og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,
• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli
foreslått,
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som
skal forelegges medlemmene på årsmøtet,
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt
• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeid.

Medlemmer
Medlemskap i GUC Oslo er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og
ha betalt kontingent.
Medlemskap i GUC Oslo kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
En ansatt kan være medlem i klubben men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke
velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd.
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt
to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side

Aktivitet
Aktiviteten er beskrevet under handlingsplan.

Arrangement
Treninger og 3 nasjonale stevner per år.

Informasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse www.guc.no
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Økonomi
✓
✓
✓
✓
✓

styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.
Alle innkjøp skal godkjennes av styret.
Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder.
Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene.

Regnskap
GUC Oslo skal føre i regnskap i tråd med NIFs retningslinjer.
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører
klubbens medlemmer inn på personlige kontoer.
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.§4
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlem skap regnes som en
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor
skal kontrollere medlemslister mot regnskap.
I tillegg til kontingent kreves det treningsavgift.
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Regler for Oslo CUG Capoeira klubb
Retningslinjer for foreldre/foresatt
•
•
•

Motiver barna til å være positive på trening og respektere hverandre
Vis god sportsånd og respekt for andre.
Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Retningslinjer for utøvere
•
•
•
•

Vi respekterer hverandre
Vi stiller på treninger og stevner etter beste evne.
Vi er engasjert og gjør vårt beste
Mobbing er ikke akseptert

Retningslinjer for trenere
SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL:

•
•
•
•
•
•
•

Mestring, selvstendighet og tilhørighet
Positive erfaringer med capoeira
Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
Vær et godt forbilde
Møt presis og godt forberedt til hver trening
Som trener er du veileder, inspirator og motivator

Mobbing og seksuell trakassering
Mobbing og seksuell trakassering skal ikke forekomme.

Alkohol
Det er ikke tillat å spille capoeira under påvirkning av alkohol, og man skal heller ikke nyte alkohol iført
capoeira uniformen. På sosiale arrangementer skal det legges til rette for at alle føler seg velkomne,
og drikkepress skal ikke aksepteres.

Politiattest
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

•

Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming.

•

Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest
i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.

•

Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.

•

Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.

•

Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha
politiattest.
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•

Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til
den enkelte søker.

•

Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.

•

Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes
av søkeren.

•

Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser
politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

•

Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.

Generelt
1. Styret kan ikke på prinsipielt grunnlag vedta” bøter” for at medlemmer ikke stiller og eller ikke
kan stille på dugnad.
2. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en
forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må
legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene.
3. Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent.
Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og
medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få
dette fratrukket fra avgiften. Men da gis dette som tilbud og deltagelsen vil være frivillig.
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