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Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet.
Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i mars måned.
Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel.
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 uke før.
Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
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 Klubbens vedtekter.

Revisorer

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser.

Valgkomité

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av
medlemsmassen.
Valgkomiteen skal:
 Diskutere med styret om eventuelle endringer styrets sammensetning,
 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.
 gjennomgå for styret 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
 Presentere valgkomiteens forslag under årsmøtet

Styrets funksjon og sammensetning

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal bestå av leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem

Leder

Nestleder

Medlem

Medlem

Varamedlem

Medlem

Styret skal







Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som
er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.
Representere idrettslaget utad

Leder
 er klubbens representant i møter og forhandlinger
 innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 koordinerer styrets og klubbens totale aktiviteter

Nestleder
 fungere som leder under dennes fravær
 bistå lederen og danner et team med han/henne.
 har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem
Styremedlemmer og varamedlemmer
 møter på styrets møter
 tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
 kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon, sosialt-ansvarlig, personal, sekretær,
kasserer o.l.

Komiteer/ansvarlig person
Oppstalling/Stallansvarlig
 Ansvar for oppstallingskontrakter.


Ansvar for tildeling av paddocker o.l



Ansvar for oppfølging av stall regler.

Kioskansvarlig
 Hovedansvaret for driften av kiosken.
 Innkjøp av kiosk varer til daglig drift og stevner.
 Oversikt over kiosknøkler
 Støtte de som har kioskansvaret under stevner.
Regnskapsansvarlig
 Føre klubbens regnskap i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
 Ha oversikt over klubbens økonomi, og informer styret på forespørsel.
 Fakturering av felleskostnader, hallkort o.l til oppstallører.
 Ansvar og oppfølging av for klubbens inngående og utgående fordringer.

