Forslag til Årsmøtet i Nordnes Idrettslag 2020 om endring av «Lov for
Nordnes Idrettslag» (vedtektene)
Fotballstyret BU og Håndballstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:
1 a) Til § 15 Årsmøtets oppgaver foreslås følgende redigerte ordlyd i punkt 10:
«Foreta følgende valg:
a) Hovedstyret (arbeidsutvalget) som skal bestå leder, nestleder, kasserer og minst ett
styremedlem. I tillegg skal det velges minst ett varamedlem.
b) Leder i fotballstyret barn og ungdom, leder i fotballstyret senior og leder i håndballstyret.
De valgte lederne skal utpeke minst to medlemmer til de respektive styrene. Utpekte
styremedlemmer skal godkjennes av Hovedstyret.
c) Leder i Krutthuset og representanter til styret i stiftelsen Nordneshallen samt øvrige valg i
henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.»
Begrunnelse: De forelåtte endringene ligger i bokstav a) og b) og tar sikte på å sette
vedtektene i samsvar med eksisterende terminologi og praksis i klubben. Den
innholdsmessige endringen er:
(i) Hovedstyret skal ha minst ett varamedlem. Dette følger av NIFs lovnorm, som vi er
forpliktet til å følge.
(ii) Hvert gruppestyre skal ha minst tre medlemmer, inkludert leder. Dette er for å gjøre
driften av gruppene mindre sårbar, sikre kontinuitet og drift i samsvar med klubbens
styringsdokumenter.

1 b) Til § 18 Idrettslagets styre foreslås følgende redigerte ordlyd i ledd (2):
«Hovedstyret består av leder, nestleder, kasserer og minst ett styremedlem. Hovedstyret
fungerer som hyttestyre. De respektive gruppeledere møter i hovedstyret, som
styremedlemmer med stemmerett.»
Begrunnelse: Endringen er rent teknisk og følger av foreslått endring av § 15.

2. Til § 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. foreslås et nytt ledd (8), med følgende ordlyd:
«Senioridretten i Nordnes IL skal være selvfinansiert. Det påhviler Hovedstyret å sørge for
effektive mekanismer og retningslinjer som sikrer at midler ikke overføres fra barne- og
ungdomsavdelingene til seniorgruppene.»
Begrunnelse: Innholdet i forslaget er allerede et etablert prinsipp i klubben. Vi mener at
dette er en viktig føring for den fremtidige driften, og bør nedfelles skriftlig i vedtektene.

