Bytte av shortsfarge i IL Jardar – forslag til vedtak til ekstraordinært
årsmøte
IL Jardar sitt Ungdomsutvalg tok i september 2020 initiativ overfor Hovedstyret til at Il
Jardar bytter shortsfarge. Hovedstyret støttet 26. august enstemmig at Jardar bytter
shortsfarge fra hvit og fattet vedtak om å følge dette opp, ved at et utvalg med
medlemmer fra Ungdomsutvalget, ansatte og representanter fra hver av gruppene som
bruker shorts skulle utrede og komme opp med et forslag. Dette utvalget hadde møte 17.
september 2020. I dette notat følger utvalgets forslag til vedtak.
Utvalget foreslår at IL Jardar bytter shortsfarge fra hvit til en av følgende to farger (vilkårlig
rekkefølge):
A. Mørkeblå
B. Sort
Begrunnelse: Det er på tide at også vi endrer shortsfargen i Jardar. Mange unge, spesielt
jenter klager på bruken av hvite shortser. For mange blir shortsene ubehagelig rundt
menstruasjon. Jenter sitt første møte med menstruasjon kan være under trening/kamp, og
både for jenta og treneren kan dette være en vanskelig situasjon.
Med reglementet til for. eks Norges Fotballforbund, kan man heller ikke ha en mørk
undershorts, under den hvite shortsen, så det finnes ikke en «quick» løsning på problemet.
Utvalget har valgt å fremme forslag på to ulike shortsfarger. Dette er gjort for at årsmøtet
kan være med å ta valget. Det er også innad i ungdomsutvalget ulike meninger om hva som
er den fineste shortsfargen for klubben.
Utvalget foreslår at det innkalles til et ekstraordinært årsmøte for å vedta fargebyttet. Vi
håper alle på det sterkeste at årsmøte vil være med på denne viktige endringen.
Det vil også bli søkt om grasrotmidler hos Hovedstyret for å dekke en ny shorts til alle
spillere.
Prosess – forslag til vedtak:
Utvalget ber hovedstyret om å fatte følgende vedtak:
1. Hovedstyret innstiller til årsmøtet at IL Jardar bytter shortsfarge fra hvit til en av følgende
to farger:
A.
Mørkeblå
B.
Sort
2. Hovedstyret stiller seg bak utvalgets begrunnelse for shortsbyttet.
3. Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte for å behandle saken.
På vegne av utvalget satt ned av Hovedstyret,
Anniken Elisenberg, leder av Jardars Ungdomsutvalg, (dato)

