På valg 2016
Årsmøtet avholdes 
11. februar
2016, Sted og tid kommer vi tilbake til.
Styret har i perioden bestått av:
Øystein Aarrestad
Ann Brith Standeren
Tone Skjelbred
Siri Aabelvik
Vigdis Tempelen
Marthe Særsten
Stein Dahlbakk
Svein Pedersen
Revisor

Heidi Kikut
Oliver Skjelbred

Disse er på valg
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Ungdomsrepresentant
1.varamedlem
2.varamedlem
1. Revisor
2. Revisor

i
kke på valg
På valg (2 år)
På valg (2 år)
På valg (1 år)
På valg (1 år)
På valg (1 år)

På valg (1 år)

På valg (1 år)

Ikke på valg
På valg (2 år)


Det er viktig at alle i styret, også de som skal velges inn møter på årsmøtet.
Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så 
snart
som mulig med navn på de
ulike vervene.
Spør gjerne styremedlemmene om de vil ta gjenvalg før dere spør andre.
Styrets medlemmer vil få egne ansvarsområder for 2016
Valgkommite:
Leder
Medlem
Medlem
 Medlem

Valgkomitens Innstilling :
____________





____________
____________

Nestleder

P
å valg (2 år)

Sekretær



På valg (1 år)


Kasserer
Styremedlem

På valg (2 år)
På valg (1 år)

____________

Ungdomsrepresentant

På valg (1 år)


____________

1.Varamedlem

På valg (1 år)


____________

2.varamedlem

På valg (1 år)


_____________

2. Revisor

På valg (2 år)


Valgkomite
_________________

Leder

Alle velges

_________________

Medlem

for 1 år, men fint

_________________

Medlem

om 2 stk blir med

_________________

Medlem

videre pga kontinuitet.

For Valgkomiteen
___________________________________
Leder

Styrets ansvarsoppgaver for 2016.
Leder
Politiattest
Handicapkontakt
Kommunikasjon

Data/server/hjemmeside/registre
Distanse
Nestleder
Dugnad
Rytterstøtte
Dressur

Kasserer
Medlemsregister
Hestesport
Idrettsregistreringen
Sekretær
Materialforvalter
Stevnegjennomføringsperm
Ungdomsrepresentant
Under utarbeidelse fra NRYF
Kontaktperson for juniorgruppa.
Styremedlem
Grønt kort
Rytterlisens
Sprang

Norges Idrettsforbund – NIF

Idrettens verdier: 
Fellesskap, Glede, Helse , Ærlighet.
Idrettslagets formål
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.

Styrets funksjon og sammensetning

Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er
leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem.
Dette er altså minimumskrav men det anbefales på det sterkeste at styret består av flere medlemmer og
varamedlemmer enn dette. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke
oppgaver.
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. stryet 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.

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at styret og
eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller interesse
ivaretas.
Under følger et eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver:
Leder
●
●
●
●
●

er klubbens ansikt utad, og 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, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun
kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
bistår leder og danner et lederteam med denne.

●

har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Sekretær
●
●
●
●

føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.
lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.

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.

Styremedlemmer
●
●
●

møter på styrets møter
tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialtansvarlig,
materialforvalter o.l.

Generelt
●

●

Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Tenk også hele
tiden på om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at styrets arbeid
og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de
operative trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt.
Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig
kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar.

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 oversiktig 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/hiff200711280002.html#map004

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av
regnskap. Den skal også granske styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den
virksomhetsmessige. Komitéen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å
lette deres arbeid skal styret sørge for at komitéen hele tiden blir holdt informert om styrets og
komitéenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater.

Kontrollkomiteen plikter:
• kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger
vedrørende forvaltningen,
• forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det oppdages
noe som strider mot medlemmenes interesser,
• granske årsregnskapet iht. vedtektene, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende
ansvarsfrihet for styret,
• senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin revisjonsberetning / komitérapport til styret,
samt
• under årsmøte fremføre revisjonsberetningen/komitérapport.
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 plikter:
• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,
• 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,
• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag,
• 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 nominasjonsarbeide.

