
ORGANISASJONSPLAN FOR SVORKMO/NOI 2021-2022 
Vedtatt på årsmøtet 24. mars 2021 

 

 
 

 
Årsmøtet: Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på 

annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 

dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles 

på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 

nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke 

før årsmøtet. 

 

 

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 

ÅRSMØTET 

HOVEDSTYRET 

FOTBALL/HANDBALL SKI/TRIM/FRIIDRETT 

VALGKOMITÉ 

KONTROLL

UTVALG 



  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst 

tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, 

kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

Se lovnorm på http://www.svorkmonoi.no/ny-side-2/ for øvrige bestemmelser. 

 

Hovedstyret: Hovedstyret består av minimum 3 repr., pluss 1 repr. fra hver av underavdelingene. 

 

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom 

årsmøtene.  

 

Leder     

Nestleder     

4 styremedlemmer     

Vara     

 

Kontrollutvalg:   

2 medlemmer 

Vara 

 

Leder ski/friidrett   

Leder fotball/håndball 

 

Komitéer: Valgkomitè: 3 medlemmer 

 

Kontrollutvalg:  Gå gjennom lagets regnskap i samsvar med gjeldende revisjonsbestemmelser. 

 

Avdelingene består av minimum 3 repr. 

 

Ski/trim/friidrett: 

Leder:    

4 styremedlemmer   

1.vara     

2.vara     

3.vara     

 

Valgkomitè: 3 medlemmer 

 

Fotball/håndball: 

Leder  

6 styremedlemmer 

1. vara:  

 

Valgkomitè: 3 medlemmer 

 

Styret velges på lagets årsmøte og legges ut på hjemmesida. 

Hjemmesidens adresse er: www.svorkmonoi.no 

Laget er registrert i Brønnøysund og Frivillighetsregistret og har org.nr 890313302. 

Laget er grasrotandelmottaker. 

 

Representantenes ansvarsområder: 

Leder:  Har den daglige ledelsen av idrettslaget. Lederen leder møtene viss ikke annet er fastsatt. 

Lederen skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og 

forbund blir meldt. Hovedansvar for idrettsregistrering sammen med kasserer og repr. fra 

avdelingene. 

 

Nestleder:  Fungerer som leder i dennes fravær. 

 

Kasserer: Holde orden på lagets bilag. Sette de i rekkefølge etter kontoutskrift. Gjøre seg kjent med 

idrettslagets bestemmelser når det gjelder regnskap. Kontere bilagene etter idrettens kontoplan. 



Bilagene skal være signert av 2 personer. Betale lagets regninger. Levere regnskapspermene til 

regnskapsfører hver måned. Etter avtale med leder føre medlemsliste som hvert kvartal sendes 

ut til lederne i avdelingene. 

 

Sekretær: Føre møteprotokoll. Lagets korrespondanse etter avtale med leder. 

 

Alle gjør det en blir enige om i styremøter. 

 

Styret utgjør hovedlaget og har ansvar for lagets samlede drift. At lagets lover blir fulgt, 

økonomi, at forsikringer er i orden, at klubbhus blir vedlikeholdt, anlegg blir fulgt opp, søke 

støtte, sende ut giro om medlemskontingent, infoskriv, medlemskartotek o.s.v. 

Styret er også styre for Asbøllsaga. 

Leder er hovedansvarlig for politiattester. Leder i underavdelinger må hjelpe til med å sørge for 

at det blir fulgt opp. 

 

Avdelingenes områder: 

 

Ski/friidrett: 

 Rekruttering til ski/friidrett/trim 

 Skileik 

 Trening og deltakelse i diverse arrangement 

 Aktiviteter friidrett 

 Løypekjøring 

 Rydding av trasè og løyper 

 Vedlikehold av lysløype 

 Vedlikehold av Asbøllsaga i samarbeid med styret 

 Utleie Asbøllsaga 

 Barneturn 

 Randonee 

 

 

Fotball/handball: 

 Rekruttering til ballidrett 

 Leik med ball 

 Fotballtrening 

 Handballtrening 

 Deltakelse på kamper og turneringer 

 Vedlikeholde baner 

 Vedlikehold av Klubbhuset ved fotballbanen i samarbeid med styret 

 Utleie klubbhuset 

 


