TYRVING IL’s ORGANISASJONSPLAN 2021

Behandles på Tyrvings årsmøte 01.03.21.
Innledning
Lagets lov har bestemmelser om organisasjonsplanen i pkt 2.2, note 2 - 15.9 (+ note 15) 15.11 c - 19.2. Planen regulerer lagets interne organisering, og skal behandles og vedtas på
årsmøtet hvert år.
Minimumsinnholdet omfatter de funksjoner og personer som skal bestemmes eller godkjennes
på årsmøtet. For funksjoner som skal besettes ifølge loven, men som vi ikke klarer å fylle på
årsmøtet, gis vedkommende styre fullmakt til å oppnevne personen/e senere. Slike
oppnevnelser forelegges for hovedstyret til godkjennelse.
Vi tar som tidligere også med enkelte andre funksjoner i planen, på grunn av den gode
oversikt dette gir over lagets virksomhet og tillitsvalgte. Normalt er det vedkommende styre
som skal bestemme funksjoner og oppnevne personer ut over lovens minimum. Når
slike funksjoner er tatt inn i planen, kan vedkommende styre foreta endringer etter årsmøtet hvis ikke årsmøtet, organisasjonsplanen eller hovedstyret bestemmer noe annet.
De tillitsvalgtes funksjoner og navn tilføyes, hvis aktuelt, etter årsmøtet. Planen kunngjøres
snarest mulig på hjemmesiden.
1.

Medlemskap i særforbund
Laget skal være tilsluttet Norges Friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund
(Lovens 2.2, note 2).

2.

Hovedstyret m.v.
2.1
Laget ledes av hovedstyret, som er lagets høyeste myndighet mellom
årsmøtene (lovens 20.1).
2.2
Hovedstyret består av leder, nestleder, lederen for friidrettsstyret, lederen for
orienteringsstyret og 1 ytterligere styremedlem som også er leder for klubbhusstyret.
Lederen, nestlederen, ett styremedlem og varamedlemmene velges på lagets årsmøte.
2.3
Laget har følgende sentrale tillitsvalgte: (Forutsatt valgkomiteens forslag blir
fulgt)
a) Hovedstyret
(lovens 16.14 a/b)
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem friidrett
Styremedlem orientering
Styremedlem klubbhuset
Varamedlem 1
Varamedlem 2

Svein Stølen
Elisabeth Meyer
Heidi Hessan Næss
Sverre Alvik
Svein Jacobsen
Per Øhlckers
Øystein Kværner
Camilla Stridsklev

Valgt for:
2 år
1 år
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Gj.v.
Gj.v.
Ny
Gj.v.
Gj.v.
Ny
Gj.v.
Gj.v.

b)

Kontrollkomitéen (lovens 16.b)

Leder
Medlem
Medlem
c)

Bjørn-Henning Grandal
Angela Pütsch
Per Koppnag

Valgt for:
1 år
2 år
2 år

Gj.v.
Gj.v.
Gj.v.

Valgkomitèen (lovens 16.11 d)
Valgt for:

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

1.4 Hovedstyret oppnevner etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle
oppgaver, og utarbeider mandat/instruks for disse (lovens § 20.2.e)
3.

Friidrettsgruppen (se lovens § 20)
3.1
Friidrettsgruppens styre er ansvarlig for ledelse og drift av lagets
friidrettsaktiviteter.
3.2
Gruppestyret består av leder, nestleder og andre medlemmer, i alt 4-8
styremedlemmer. Styret velges på gruppens årsmøte. Varamedlemmer velges etter
behov. Valgene skal forelegges for lagets årsmøte til godkjennelse.
3.3
Gruppestyrets leder er medlem av hovedstyret, med nestlederen eller et annet
medlem av gruppestyret som personlig varamedlem.
3.4
a)

Friidrettsgruppen har følgende tillitsvalgte:
Gruppestyret - konstituering i det første styremøtet

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Sverre Alvik
Jo Nesse
Espen Ødegaard
Benedikte Kallåk
Lasse Gimnes
Svenn Are Svarlien
Øyvind Fjeld

Gruppestyret har fullmakt til å utnevne ubesatte tillitsverv.

Valgt for:
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år

Gj.v.
Gj.v.
Gj.v.
Gj.v.
Gj.v.
Ny
Ny

3.5
Gruppestyret oppnevner etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle
oppgaver på sitt område og utarbeider mandat/instruks for disse.
3.6
Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppens årsmøte og hovedstyret for
gruppens økonomi. For gruppens økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og
gruppen kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets
godkjennelse.
4.

Orienteringsgruppen (lovens § 19.2)
4.1
Orienteringsgruppens styre er ansvarlig for ledelse og drift av lagets
orienteringsaktiviteter.
4.2
Gruppestyret består av leder, nestleder og andre medlemmer, i alt 4-8
styremedlemmer. Styret velges på gruppens årsmøte. Varamedlemmer velges etter
behov. Valgene skal forelegges for lagets årsmøte til godkjennelse.
4.3
Gruppestyrets leder er medlem av hovedstyret, med nestlederen eller et annet
medlem av gruppestyret som personlig varamedlem
4.4
a)

Orienteringsgruppen har følgende tillitsvalgte:
Gruppestyret – konstituering i det første styremøtet

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Svein Jacobsen
Gunnar Fiskum
Are Kristiansen
Åsa Franzen
Anne Kristine Norderud
Arne Tiltnes

Valgt for:
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Gj.v.
Gj.v.
Gj.v.
Ny
Ny
Ny

Valget forelegges for lagets årsmøte til godkjennelse.
Gruppestyret har fullmakt til å utnevne ubesatte tillitsverv.
4.5
Gruppestyret oppnevner etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle
oppgaver på sitt område og utarbeider mandat/instruks for disse.
4.6
Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppens årsmøte og hovedstyret for
gruppens økonomi. For gruppens økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og
gruppen kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets
godkjennelse.
5.

Klubbhuset
5.1 Klubbhusstyret er ansvarlig for driften av klubbhuset. Hovedstyret fastsetter
nærmere instruks for arbeidet.

5.2 Styret består av leder (se 1.3 a ovenfor) og nestleder valgt på lagets årsmøte samt
en representant fra hver av friidrettsgruppen og orienteringsgruppen valgt på
gruppenes årsmøter. Varamedlemmer velges etter behov.
5.3 Styrets leder er medlem av hovedstyret, med nestlederen eller et annet medlem
av klubbhusstyret som personlig varamedlem.
5.4

Klubbhusdriften har følgende tillitsvalgte:

Leder
Medlem
Medlem

Per Øhlckers
Dag Kolberg
Torbjørn Sagberg

Valgt for:
1 år
1 år
1 år

Ny
Gj.v.
Gj.v.

5.5
Klubbhusstyret oppnevner etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle
oppgaver på sitt område og utarbeider mandat/instruks for disse.
5.6
Klubbhusstyret er ansvarlig overfor hovedstyret for klubbhusets økonomi. For
klubbhusets økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og styret kan ikke inngå avtaler
eller representere laget utad uten hovedstyrets godkjennelse.
6.

Veterangruppen
6.1 Veterangruppen tilrettelegger primært sosiale aktiviteter for våre veteraner og vil
i tillegg være en ressursgruppe for klubben som funksjonærer på arrangementer og
som dugnadsgjeng. Veterangruppen innbefatter både kvinnelige og mannlige
medlemmer og definerer selv sine målgrupper.
6.2 Veterangruppen kan bestå av undergrupper med mer spisset fokus, som f.eks. Tutvalget i Friidrettsgruppen og Fossilfruene i Orienteringsgruppen.
6.3 Veterangruppen har en leder valgt på lagets Årsmøte som varamann til styret.
Denne lederen koordinerer aktivitetene i undergruppen og er Hovedstyrets
kontaktperson.
6.4

7.

Veterangruppen ble etablert som en prøveordning i 2015.

Representanter til ting m.v (lovens § 15.11 e)
7.1
Lagets representanter til ting og møter i idrettsorganisasjoner som laget er
tilsluttet oppnevnes av vedkommende styre hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet.

