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Tittel på forslag:

Forslag §14 i vedtekten (Lovnorm)

Forslag:
§16 Årsmøtetts oppgaver
Pkt. 14. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder velges separat (Ny)
b) Det skal for øvrig velges inntil 5 styremedlemmer og minimum 2 varamedlemmer (Ny)
De øvrige punktene, parallellforskyves slik:
Tidligere punkt 14b blir nytt pkt. 14c osv.
Siste punkt under punkt 14 blir således pkt. 14f
c) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem(mer).
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
f) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer kan velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.
varamedlem osv.

Begrunnelse:
Styret i et idrettslag bør reflekter de oppgaver som til enhver tid skal løses. Det er samtidig viktig å ikke
ha for fastlåste og rigide løsninger i forhold til antall styremedlemmer.
Det å ta en styreposisjon er formelt forpliktende, i motsetning til frivillige i ulike underutvalg. Der
Gjerpen Håndball (Gjerpen HK Skien) befinner seg, hvor det meste må løses gjennom frivillig arbeid, er
det, etter min oppfatning, nødvendig med et bredt styre med ulik kompetanse, og jeg mener derfor at
mitt lovendringsforslag ivaretar behovet for den fleksibiliteten som trengs.
Styret i Gjerpen Håndball har, slik jeg oppfatter det, i hovedsak 3 hovedområder som skal ivaretas, og
som hver for seg er krevende;
➢ Ansvar for å hente inn tilstrekkelig kapital (sponsor- og salgsinntekter) til å drive forsvarlig, og i
henhold til Norges Håndballforbunds krav om egenkapital, og ellers god forretningsskikk.
➢ Utvikle klubb på det sportslige området, og ivareta den sportslig profil. Ansvar for å utvikle og
gjennomføre, i samråd med trenerteamet, det sportslige arbeidet og klubbens spill filosofi.
Det skal jobbes både med rekrutering og videreutvikling av A-laget, rekruttlaget og lagets
prestasjoner på håndballbanen.

➢ Utvikle og gjennomføre gode håndballarrangementer på alle nivåer der Gjerpen Håndball er
arrangør, ikke minst på A-lagsnivå, men også på rekrutt- og J-18 nivå.
Etter mitt syn, bør derfor klubben hatt et styret som består av inntil 7 årsmøte valgte medlemmer og 2
varamedlemmer, inkludert leder og nestleder

Skien 20. januar 2020
_________________
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