ORGANISASJONSPLAN
KOLNES RYTTERKLUBB 2017

1.0 INNLEDNING
Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes
Rytterklubb. Disse dokumentene er:
1. Norges Idrettsforbund og Norges Rytterforbunds lover
2. Klubbens virksomhetsplaner, ref. halvårsplaner og langtidsplan

1.1 KLUBBENS LOVER
Klubbens lover er utarbeidet på grunnlag av Lovnorm for idrettslag. Organiseringen av
Kolnes Rytterklubbs styre er beskrevet i lagets organisasjonsplan.

1.2 KLUBBENS VIRKSOMHETSPLANER
Klubbens virksomhetsplaner er en beskrivelse av den nåværende og framtidige aktiviteten i
klubben. Det er Kolnes Rytterklubb og underliggende grupper som utarbeider disse
kortsiktige planene. Årsmøtet behandler kun langtidsplanene.

1.3 KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN
Klubbens organisasjonsplan er dette dokumentet. Hensikten med planen er å gi en oversikt
over de overordnede retningslinjer som klubbens styrende organ skal etterleve. Planen er
utarbeidet innenfor rammene av klubbens lover og danner grunnlaget for klubbens
virksomhetsplaner. Planen skal oppdateres årlig, og det er årsmøtet som behandler og
vedtar den, jfr. Lovens paragraf 11-9.
Denne organisasjonsplanen gjelder fra årsmøtet i 2017 og fram til klubbens årsmøte i 2018.

2.0

ADMINISTRERENDE BESTEMMELSER

Klubbens adresse er: Kolnes Rytterklubb, Kolnesvn. 44, postboks 50, 4097 Sola

2.1 BRØNNØYSUNDREGISTRENE
Kolnes Rytterklubb er registrert i Brønnøysundregisteret (enhetsregisteret). Klubbens
organisasjonsnummer er: 992 295 465.

2.2 BANKFORBINDELSE
Kolnes Rytterklubb benytter DNB som bankforbindelse. Klubben oppretter de konti som er
nødvendig for gjennomføring av sine bankforretninger

2.3 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND
Kolnes Rytterklubb er medlem av NRYF, Norges rytterforbund, gjennom Rogaland
Idrettskrets og Rogaland rytterkrets.
Klubben er medlem av de(t) særforbund som klubbens årsmøte bestemmer. Klubben hører
hjemme i Sola kommune og er medlem av Sola Idrettsråd. Klubben er selveiende og
frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIFs lov kapittel
1,2,10,11,12,13 og 14 gjelder.

3.0 KLUBBENS MØTER
3.1 ÅRSMØTE
Organiseringen av klubbens årsmøte bestemmes av lovens paragraf 11. Årsmøtet skal
foreta følgende valg (paragraf 9 - 12):
-

Leder
Nestleder
3 styremedlemmer
1 ungdomsrepresentant
2 varamedlemmer
Revisor
Valgkomite, 1 leder og 2 medlemmer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret kan velges samlet. Ved
skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov paragraf 2-11.
Klubben mener det er hensiktsmessig å velge leder og nestleder for to år av gangen, og de
bør ikke være på valg samme år.
Kolnes Rytterklubb sitt øverste organ er Årsmøtet.

Årsmøtet

Styret

Valgkomite

Ungdomsgruppe

Revisor

Stevnekomite

Arrangementkomite

3.1. STYRETS MØTER OG OPPGAVER
Kolnes Rytterklubb ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret er kollektivt ansvarlig for drift av klubben mellom årsmøtene.
Styret skal stå for den daglige driften, og står ansvarlig overfor årsmøtet for sine
disposisjoner.
Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer samt
ungdomsrepresentant (kan være vanlig styremedlem).
Styret skal:




Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
Tilrettelegge for planlagte aktiviteter.




Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de
gjeldende instrukser og bestemmelser.
Representere klubben utad.

Leder:
Lederen har den daglige ledelsen i klubben
-

Lede styrets forhandlinger og klubbens møter om ikke annet er fastsatt
Skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og
forbund blir meldt
Lederen må sende inn oppgave over klubbens medlemmer pr. 1. januar til
overordnede instanser (idrettskretsen, rytterkretsen og kommunen).
Skal skrive referat fra alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter.
Skal være klubbens arkivar.
Delegerer kassereroppgaver som:
o Føre regnskap og medlemsregister. (Klubbadmin)
o Holde abonnement på Hestesport a’jour.
o Det kan til enhver tid være maks kr. 3 000,- i kontantkassen.

Nestleder:
-

Fungerer som leder i dennes fravær
Bistå lederen i kassereroppgaver og danne underkomiteer

Revisor:
-

Revisor skal gjennomgå regnskapet i samsvar med revisjonsbestemmelsene, jfr.
Heftet ”Idrettens kontoplan”. Instruks for kasserer og regnskapsførere” og NIF`s
straffebestemmelser paragraf 3.

Valgkomité:
-

Valgene skal utføres etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Legge frem innstilling på kandidater til tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Ungdomsgruppen:
-

Ledes av ungdomsrepresentanten i styret. Gruppen skal bestå av representanter fra
forskjellige grener (max 5 stk). Alder 15-21 år
Gi innspill til styret om aktiviteter og saker de ønsker å gjennomføre

Stevnekomité:
-

Innhenting av teknisk personell og dommere i samråd med styret.
Stå for planlegging av stevner. Terminliste i samråd med styret.
Delegere nødvendige arbeidsoppgaver og utarbeide vaktlister.
Organisere dugnad med bygging av rail/hinder i forkant av stevnene

Arrangementskomite
- -Stå for planlegging og gjennomføring av arrangementer utenom stevner. Sørge for
vaktlister til disse

3.2 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøtene holdes når styret finner det nødvendig eller et flertall av klubbens
medlemmer forlanger det.
Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert ordinære årsmøte.
3.3 DUGNADER
Alle medlemmer blir sterkt oppfordret til å bli med på dugnader i klubbens regi.

