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Presiseringer til lov for Fredrikstad Kajakklubb
INNLEDNING
Dette dokumentet er et tilleggsdokument til ”Lov for Fredrikstad Kajakklubb” og
inneholder presiseringer og tillegg som er tilpasset klubbens størrelse, organisasjon og
aktiviteter.
”Lov for Fredrikstad Kajakklubb” vil være identisk med godkjent lovnorm fra Norges
Indrettsforbund (NI) og Østfold Idrettskrets (ØI). Ved revisjon av ”Lov for fredrikstad
Kajakklubb” vil det derfor bare være tilleggsdokumentet ”Presiseringer til lov for
Fredrikstad Kajakklubb” som skal revideres.
Generelt:
Med ”Idrettslaget” menes her Fredrikstad Kajakklubb.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 15

Årsmøtets oppgaver

Presisering til pkt. 4. ”Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger”
Dette punktet erstattes med: ”4. Behandle FKKs årsberetning”
Presisering til pkt.7 ” Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift,
eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.”
Dette punktet erstattes med ” Fastsette medlemskontingent på minst kr 100 og
treningsavgift(er)”
Presisering til pkt.9 ” Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Dette punktet erstattes med: ”9. Behandle FKK sin virksomhetsplan og organisasjonsplan
(pkt.7 i virksomhetsplanen).
Presisering til pkt.10 ”Foreta følgende valg:”
Dette punktet erstattes med ”Foreta følgende valg (for de tillitsvalgte som er på valg):”
Presisering til pkt. 10. a) Underpunkt a) ”Leder og nestleder”
Dette punktet erstattes med ”a) Leder og nestleder. Velges for 2-år. Valgperiodene
overlapper hverandre, slik at det velges henholdsvis leder og nestleder annethvert år”
Presisering til pkt. 10. b) ”[antall] styremedlem og [antall] varamedlem”
Dette punktet erstattes med ”b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Velges for 1-år”
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Presisering til pkt. 10. c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
Dette punktet slettes. (se §18 Idrettslagets styre)
Presisering til pkt 10. e) ”Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.”
Dette punktet erstattes med ” d) Årsmøtet gir Styret fullmakt til å oppnevne
representanter til ting og møter i de organisasjonsledd FKK har representasjonsrett”
Presisering til pkt. 10 f) ”Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.”
Dette punktet erstattes med ”e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Valgperiodene overlapper hverandre, slik at det velges henholdsvis leder og minst ett
styremedlem/varamedlem annethvert år”
Oppsummert er Årsmøtets oppgaver:
Årsmøtet skal1:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle FKKs årsberetning
5. Behandle FKKs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.2
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100 og treningsavgift(er).
8. Vedta FKKs budsjett.
9. Behandle FKK sin virksomhetsplan og organisasjonsplan (pkt.7 i virksomhetsplanen).
10. Foreta følgende valg (for de tillitsvalgte som er på valg):
a) Leder og nestleder.
Velges for 2-år. Valgperiodene overlapper hverandre, slik at det velges
henholdsvis leder og nestleder annethvert år
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Velges for 1-år
c) To revisorer.
Velges for 2-år. Valgperiodene overlapper hverandre, slik at det velges én revisor
annethvert år
d) Årsmøtet gir Styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd FKK har representasjonsrett.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Velges for 2-år. Valgperiodene overlapper hverandre, slik at det velges
henholdsvis leder og minst ett styremedlem/varamedlem annethvert år
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.
1

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.
Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
2
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk
og lovnorm for idrettslag.
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§ 18 Idrettslagets styre
Presisering til pkt.2 ”Styret skal bl.a”
Underpunkt c ” Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide mandat/instruks for disse.”
Dette punktet erstattes med ” Etter behov oppnevne grupper og/eller personer i henhold
til vedtatt organisasjonsplan samt for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for
disse. Dette omfatter også å avvikle/terminere grupper og spesielle oppgaver.
Oppsummert er Styrets oppgaver:
(2)

Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.
b)
Påse at FKKs 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 FKK har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
c)
Etter behov oppnevne grupper og/eller personer i henhold til vedtatt
organisasjonsplan samt for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse. Dette omfatter også å avvikle/terminere grupper
og spesielle oppgaver.
d)
Representere idrettslaget utad.
e)
Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
f)
Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.
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§ 19 Grupper og komiteer
Presisering til pkt.(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.”
Dette erstattes med ”FKKs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, Dette
vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets virksomhetsplan og
organisasjonsplan (kap.7 i virksomhetsplanen), jf. § 15 pkt. 9. Styret beslutter hvordan
gruppene skal organiseres og ledes.
Presisering til pkt (3) ” Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen
har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen.
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter
forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med
minst én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets
godkjenning, jf. § 18.
Dette punktet (ovenstående) erstattes med ”Gruppene skal ikke opprettes med egne
gruppestyrer og skal ikke avholde egne årsmøter. Gruppene ved gruppeleder rapporterer
direkte til Styret i FKK.”
Oppsummert for 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)

FKKs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, Dette vedtas i
forbindelse med årlig behandling av idrettslagets virksomhetsplan og
organisasjonsplan (kap.7 i virksomhetsplanen), jf. § 15 pkt. 9.
Styret beslutter hvordan gruppene skal organiseres og ledes.

(3)

Gruppene skal ikke opprettes med egne gruppestyrer og skal ikke avholde egne
årsmøter. Gruppene ved gruppeleder rapporterer direkte til Styret i FKK.
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