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ORGANISASJONSPLAN 2018 

 

Styret 

 
Leder      1 stk Velges separat av årsmøtet 

Nestleder    1 stk Velges separat av årsmøtet 

     

Kasserer    1 stk Velges samlet av årsmøtet 

Styremedlem    1 stk Velges samlet av årsmøtet 

Styremedlem    1 stk Velges samlet av årsmøtet 

Styremedlem    1 stk Velges samlet av årsmøtet 

Styremedlem    1 stk Velges samlet av årsmøtet 

Styremedlem    1 stk Velges samlet av årsmøtet 

 

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal gjennom året, fra årsmøte til årsmøte, avholde det nødvendige antall styremøter, normalt ikke 

mindre enn 6. Første styremøte avholdes snarest mulig etter klubbens årsmøte. På første styremøte fastsettes 

timeplan for minimum de neste 3 møter 

 

Komiteer 

 
Turnering/handicapkomite  5 stk Velger selv leder 

Ressursgruppe    7 stk Velger selv leder 

 

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med 

unntak av valgkomité. 

(2) Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av 

grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling 

av klubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå 

avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse jf. § 18. 

 

Øvrige 

 
Presse- info kontakt   1 stk Velges av årsmøtet 

Revisorer    2 stk Velges av årsmøtet 

Valgkomitè    3 stk Leder og 1 medlem og 1 varamedlem 

 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i 

klubben skal det velges personer fra begge kjønn. 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det 

skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det 

velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller 

ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
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