Avklaring sykkel
- Oppstart

Årsmøtet ber styret om
• Å opprette en arbeidsgruppe bestående av 2 personer fra sykkelgruppa
og 2 personer som styret utpeker.
• Formålet med arbeidsgruppen er å foreslå en arbeids- og driftsmodell
for hvordan sykkelgruppa kan organiseres innenfor Sagene IF, som er til
det beste for både klubben og sykkelgruppa.
• Arbeidsgruppen skal levere et forslag til modell til Sagene IF styret, som
også gis mandat til å godkjenne den nye modellen. Styret skal behandle
forslaget innen 30. juni 2020.
• Skulle en ny modell kreve godkjenning fra årsmøte vil det kalles inn til
ekstraordinært årsmøte.
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Utvalg…

Krav til avdelinger
• Hver idrett ledes av et aktivitetsutvalg.
• Leder av aktivitetsutvalget er valgt av årsmøtet og skal lede
utvalget fram til neste årsmøte.
• Leder utpeker øvrige medlemmer til utvalget
• Utvalgets størrelse skal være tilpasset idrettens størrelse
(antall medlemmer), men minimum 4 personer
• Medlemmene i utvalget skal minimum dekke følgende
roller: sportslig ansvarlig, medlemsansvarlig,
økonomiansvarlig og dugnadsansvarlig.
• Utvalget for øvrig settes sammen slik at det passer idretten
best og kan endres etter behov.
• Begge kjønn skal være representert i utvalget.

Oppgaver til AU i Idrettene
• Styre egen idrett innfor styrets vedtatte planer og budsjetter.
• Organisere og administrere all aktivitet i egen idrett.
• Fastsette treningsavgifter for sin idrett og følge opp at
medlemmene betaler.
• Holde egen medlemsliste i klubbens medlemsregister oppdatert.
• Levere budsjett og følge opp regnskapsrapporter
• Dekke de vaktene idretten får tildelt av styret på faste dugnader
(vakter, konsert/Norway cup)
• Utpeke, styre og følge opp egne lagledere, trenere, ansatte og
utvalg.
• Representere Sagene IF i egen særkrets og eget særforbund.
• Utpeke representanter til styrets utvalg.
• Avholde et medlemsmøte i forkant av årsmøtet for å forankre de
sakene som årsmøtet skal vedta.

Mandat
• Å opprette en arbeidsgruppe bestående av 2 personer fra sykkelgruppa
og 2 personer som styret utpeker.
• Foreslå en arbeids- og driftsmodell for hvordan sykkelgruppa kan
organiseres innenfor Sagene IF, som er til det beste for både klubben og
sykkelgruppa.
• Arbeidsgruppen skal levere et forslag til modell til Sagene IF styret, som
også gis mandat til å godkjenne den nye modellen. Styret skal behandle
forslaget innen 30. juni 2020.

Retningslinjer
• Forslaget kan ikke bryte med NIFs lov
• Kan foreslå endringer til Sagene IFs lov
– Er ikke behov for ekstraordinært årsmøte

• Kan foreslå endringer til Sagene IFs organisasjonsplan
– Er ikke behov for ekstraordinært årsmøte

Deltakere
• Fra Hovedstyret
– X
– T

• Fra sykkel
– Y
– Z

• Sekretær: Vibeke Thibling

Fremdriftsplan
• Gruppen kan selv sette opp egen fremdriftsplan men innstilling skal
være levert til hovedstyret før styremøte 16.06.20
• Første statusrapportering vil være 02.06.20

