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ÅRSMØTE 20.03.2018 
 

 

Sak 6 Innkomne saker 

 

Sak meldt inn fra hovedstyret: 

1. Vedtektsendring 

I følge §19-3a i klubbens vedtekter, vedtatt for en del år siden, skal valgkomiteen nominere, og 

årsmøtet da velge, kandidater bare til ledervervet i de ulike avdelingene, og altså ikke de øvrige 

styremedlemmene.  

Dette er et spørsmålet som er reist av flere og ulike erfaringer rundt praksisen er høstet. Hovedstyret 

har diskuterte dette i flere møter, og ble til slutt enige om et forslag til formuleringsendringer i §19-

3a/i, samt 19-3c/iv. Essensen i disse endringene er at årsmøtet velger tre medlemmer i alle 

avdelingene, og at avdelingene selv supplerer dette ved behov, og at avdelingene i god tid før årsmøtet 

skal ha avholdt egne møter (som de også i gjeldende vedtektsformuleringer er pålagt å ha), der de 

kommer med forslag til styrekandidater til valgkomiteen.  

Gjeldende vedtekter sier dette: 

§ 19  Grupper og komiteer 
 

(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem 

av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 
(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 

organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

avdelinger med avdelingsstyrer, gjelder følgende:  

a) Hver avdeling skal ha et avdelingsstyre på minst tre medlemmer. Avdelingsleder velges på 
årsmøtet. Avdelingen selv oppnevner medlemmer til avdelingsstyret.  

b) Avdelingene avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste 
frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av avdelingsstyret med minst én ukes 
frist.  

c) Det årlige møtet skal: 
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i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle avdelingens årsberetning.  
iii. Utarbeide budsjett. 
iv. Fremme innspill til årsplan for avdelingens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Avdelingsstyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets 

godkjenning, jf. § 18. 
 

 

Hovedstyret foreslår at årsmøtet gjør følgende vedtektsendring: 

 

§ 19  Grupper og komiteer 
 

(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem 

av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  
 

(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 

organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

avdelinger med avdelingsstyrer, gjelder følgende:  

a) Hver avdeling skal ha et avdelingsstyre på minst tre medlemmer. Leder og 2 
styremedlemmer velges av årsmøtet. Avdelingsstyret selv oppnevner flere medlemmer til 
avdelingsstyret etter behov. 

b) Avdelingene avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av avdelingsstyret med minst 
én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle avdelingens årsberetning.  
iii. Utarbeide budsjett. 
iv. Fremme innspill til årsplan for avdelingens aktiviteter til hovedstyret og 

styrekandidater til valgkomiteen. 
d) Avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets 

godkjenning, jf. § 18. 
 


