Idrettslaget Jardar
VEDTEKTER FOR SYKKELGRUPPEN
Vedtatt på årsmøte 16.03.2011, og endringer vedtatt på årlig møte 16. mars 2017.
I henhold til Lov for Idrettslaget Jardar vedtatt av ordinært årsmøte 16. mars 2016.
§1 - Formål
Sykkelgruppens formål er ved samarbeid og kameratskap å drive sykling, landevei og terreng, som
bredde og/eller toppidrett på en idrettslig og forsvarlig måte i tråd med klubbens verdier: respekt,
glede, mestring og kvalitet.
§2 - Organisasjon
Sykkelgruppen skal være tilsluttet Norges Cykleforbund.
§3 - Medlemmer
Enhver som innordner seg Idrettslaget Jardars vedtekter kan tas opp som medlem. Ved innmelding
oppgis navn, fødselsdato, adresse og e-post adresse. Inn/utmeldinger må meldes skriftlig. Ønskes
medlemskap i sykkelgruppen, må klarering fra eventuelt tidligere klubb være i orden, dvs. at alle
økonomiske forpliktelser er i orden overfor tidligere klubb.
§4 – Kontingent
Enhver som deltar i Sykkelgruppen i Idrettslaget Jardar må ha betalt sin medlemskontingent.
Treningsavgifter skal betales forskuddsvis og avgiftenes størrelse fastsettes på sykkelgruppens årlige
møte.
§5 - Årlig møte
Årlig møte holdes hvert år senest en uke før hovedlaget holder sitt årsmøte, og innkalling til dette skal
skje med minst tre ukers varsel. Forslag til behandling skal være sykkelgruppens styre i hende minst
to uker før årlig møte. Årsberetning og regnskap skal være tilgjengelig for medlemmene en uke før.
Årlig møte er beslutningsdyktig med det antall stemmeføre medlemmer som møter.
Stemmerett
Stemmerett har alle som har fylt 15 år og har oppfylt sine forpliktelser til Idrettslaget Jardar og
Sykkelgruppen.

Årlig møte behandler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Fastsette eventuell årlig treningsavgift
Forslag til budsjett
Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret
Valg av:

Fem medlemmer til et styre:
- leder som innstilles på årlig møte, og oversendes IL Jardars Valgkomité for valg på IL Jardars
årsmøte.
- nestleder som innstilles på årlig møte, og oversendes IL Jardars Valgkomité for valg på IL Jardars
årsmøte.
- tre styremedlemmer oversendes IL Jardars Valgkomité for oppnevnelse av IL Jardars styre.
Valgkomité bestående av minst 2 medlemmer.
Leder og nestleder velges for ett år om gangen. Medlemmene velges for to år av gangen. Halvparten
bør velges hvert år for å få kontinuitet i styret. Styret konstituerer seg selv. Valgkomiteen velges for ett
år om gangen.
§ 6 - Styrets arbeid
Styret lager møte og arbeidsplan. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av
styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Leder har ansvar for den daglige drift av sykkelgruppen. Leder skal anvise alle utbetalinger eller
delegere dette til en eller flere medlemmer av styret.
Leder skal lede sykkelgruppens forhandlinger og møter.
Leder skal også sammen med regnskapsansvarlig fremlegge sykkelgruppens regnskaper innen rimelig
tid til Idrettslaget Jardars årsmøte, eller når Idrettslaget Jardars hovedstyre finner dette nødvendig.
Leder av Jardars sykkelgruppe, eller dennes stedfortreder, har automatisk møteplikt i Jardars
hovedstyre.
Ved leders fravær fungerer nestleder.
Styret fører protokoll over alle styremøter samt årlig møte. Styret velger protokollfører innen sin
midte. Protokollen skal være tilgjengelig på Jardars hjemmeside.
Leder skal ha ansvar for sykkelgruppens regnskaper/budsjetter, samt føre tilsyn med og koordinere
Sykkelgruppens økonomi.
Styret sørger i samarbeid med klubbkontor for at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert med aktuell
informasjon om sykkelgruppen og dens aktiviteter.

§ 7 - Godtgjørelse
Styremedlemmer/lagledere/trenere kan få dekket telefonutgifter, utgifter i forbindelse med reiser/ritt
og andre utlegg. Årsmøtet fastsetter et tak for disse godtgjørelsene.
§ 8 - Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når enten styret bestemmer det eller 10% av stemmeføre medlemmer
krever dette.
Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare
behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er kunngjort i
innkallelsen.
§ 9 - Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært
oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.
§ 10 - Oppløsning
Sykkelgruppen kan ikke oppløses internt av sykkelgruppen. Men forslag kan fremmes for Idrettslaget
Jardars årsmøte, alternativt ved ekstraordinært årsmøte for samme.
Alle sykkelgruppens aktiva/passiva tilfaller i tilfelle oppløsning Idrettslaget Jardar i sin helhet.

