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1 Lagets lokale organisasjonsbestemmelser
Hensikten med lagets lokale organisasjonsbestemmelser er å utdype og trekke opp
retningslinjer/grenser for lagets virksomhet innenfor lagets lov, samt lover og bestemmelser

gitt av høyere instans. Videre er hensikten å tilpasse lagets virksomhet til lokale forhold og
medlemmenes ønsker og behov. Lagets lokale organisasjonsbestemmelser oppdateres med
relevante beslutninger som fattes av årsmøtet. Lagets lov - og lover og bestemmelser gitt av
høyrere instans - er gjeldende ved eventuelt motstrid.

2 Organisasjonsplan
Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan som regulerer idrettslagets interne organisering.
Organisasjonsplanen skal vedtas av idrettslagets årsmøte, jf. lovnorm for idrettslag § 15 nr. 9.

3 Nåværende organisasjonsplan

5 Styrets medlemmer
Styret består av 8 medlemmer og 1 varamedlem.
• Lagleder (styreleder)
• Leder for administrasjon (nestleder)
• Leder for økonomi
• Leder for tur-o
• Leder for kart- og løpsarrangement
• Leder for rekruttering og barneidrett
• Leder for trening og utvikling
• Oppmann
4 Tidligere organisasjonsplan
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6 Valg på årsmøtet
Styret
a) Valg av leder og nestleder:
• Lagleder (styreleder)
• Leder for økonomi (nestleder)
b) Andre valg til styret:
• Leder for administrasjon
• Leder for tur-o
• Leder for kart- og løpsarrangement
• Leder for rekruttering og barneidrett
• Leder for trening og utvikling
• Oppmann
• Varamedlem
Følgende velges for 2 år, i år som er delelig med 2:
-

Lagleder (styreleder)
Leder for trening og utvikling
Leder for tur-o
Leder for kart og løpsarrangement

Følgende velges for 2 år, i år som ikke er delelig med 2:
-

Leder for administrasjon (nestleder)
Leder for økonomi
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-

Leder for rekruttering og barneidrett
Oppmann
Varamedlem

Øvrige valg på årsmøtet
Følgende velges for 2 år, i år som ikke er delelig med 2:
• Leder for IT-utvalget
• Materialforvalter
• Ansvarlig for klubbtøy og profilering
Følgende velges for 1 år:
• Ett medlem til utvalg for kart og løpsarrangement
• Tre medlemmer til utvalg for tur-o
• Fire medlemmer til utvalg for rekruttering og barneidrett
• Tre medlemmer til utvalg for trening og utvikling
• To medlemmer til IT utvalget
• En medieansvarlig (klubavis)
• En leder til dugnadskomiteen
• To medlemmer til dugnadskomiteen
• En leder til arrangementskomiteen
• Ett medlem til arrangementskomiteen
• Ett medlem til uttakingskomiteen (UK)
• En VDG kontakt
• En ansvarlig for politiattester, som selv kan fremlegge dette.
• To medlemmer til komité for æresbevisninger, som selv har mottatt æres
diplom tidligere.
c) Revisorer for ett år:
•

To revisorer

d) Representanter til kretsens ting og RIR velges for ett år:
•
•

Tre representanter til kretsens ting
To representanter til årsmøte i Røyken Idrettsråd (RIR)

e) Valgkomité for ett år:
•
•
•

Leder av valgkomité
To medlemmer
Ett varamedlem

7 Styrets fullmakter
Det er kun styret som kan forplikte laget, inngå avtaler på vegne av laget og godkjenne
innkjøp.
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Styret har fullmakt til å:
- beslutte lagets aktiviteter og økonomiske disposisjoner herunder bl.a.
deltakeravgifter, treningsavgifter, egenandeler, støtteordninger og innkjøp,
godtgjørelse til trener(e).
- inngå avtaler på vegne av laget, herunder også dugnadsavtaler, sponsoravtaler og
avtale med trener(e)
- invitere andre personer og/eller media til å være tilstede på årsmøtet.
- oppdatere lagets lover og lokale organisasjonsbestemmelser slik at de samsvarer
med NIFs gjeldende lovnorm.
Ved lagleders frafall ledes styremøtet av nestleder. Varamedlem innkalles ved frafall
av leder for administrasjon eller leder for økonomi. Varamedlem kan også stille i alle
andre styremøter uten stemmerett.

8 Kontingenter og avgifter
Medlemskontingenter og avgifter betales forskuddsvis med mindre styret har beslutter
annet.

9 Drakter og logo
Lagets drakter er lagets symbol og skal bæres ved deltakelse i konkurranser. Likeledes
så langt som mulig under trening for å markere laget.

10 Sponsorinntekter
Når laget får inntekter for bruk av reklame må medlemmene delta i å bære disse
effektene etter de retningslinjer som fastsettes.

11 Æresbevisninger
Æres-diplom kan tildeles en gang til medlemmer som har gjort en betydelig innsats
idrettslig eller administrativt. Diplomet har en fastsatt utforming. Diplomet utdeles av
utvalg for æresbevisninger. Utvalget består av leder, og to medlemmer som begge
innehar diplomet.
Klubbvimpel kan tildeles en gang til medlemmer som har innehatt styreverv i
minimum en periode på 2 år. Kan også, av styret, tildeles andre lag eller personer, ved
spesielle anledninger. Klubbvimpel utdeles av lagleder eller nestleder.
Innsatspris kan tildeles medlemmer som siste året har oppnådd betydelig idrettslig
fremgang, eller som har oppnådd særlig godt enkeltresultat. Innsatspris utdeles av
leder for trening og utvikling samt oppmann.
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