Emne: Forslag til Generalforsamling SIFG 2021

Forslag til Hovedstyrets sammensetning Sætre Idrætsforening Graabein 2021
Dagens hovedstyre i Sætre Idrætsforening Graabein består i dag som følger;










Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

(valgt av generalforsamlingen)
(valgt av generalforsamlingen)
(valgt av generalforsamlingen)
(valgt av generalforsamlingen)
(valgt av generalforsamlingen)
(fra Fotball)
(fra Håndball)
(fra Rådet)
(valgt på generalforsamlingen)

Det har vist seg at etter at hovedstyret tidligere år ble vedtatt utvidet til dagens sammensetning så har
det vært vanskelig å få nok kandidater til styret slik at dette ikke har vært fulltallig slik
generalforsamling tidligere har vedtatt.
I tillegg til dette, og under forutsetning av at E sport blir vedtatt som idrettsgren i Graabein på
generalforsamlingen, så vil styret bli utvidet med ytterligere 1 medlem til totalt 9 + vara.
Dette er veldig mye for et såpass lite idrettslag som Sætre Idrætsforening Graabein.

Det foreslås at Hovedstyret til Sætre Idrætsforening Graabein endres fra dagens 5 medlemmer + vara
samt 1 representant fra hver av idrettsgrenene inklusive rådet til følgende sammensetning:









Leder
Nestleder
Styremedlem (valgt av generalforsamlingen)
Styremedlem Fotball
Styremedlem Håndball
Styremedlem Rådet
(Styremedlem E sport såfremt dette blir vedtatt)
Varamedlem (valgt på generalforsamlingen)

I tillegg til dette foreslås det at den enkelte Idrettsgren også har en vararepresentant som møter
såfremt den valgte representanten fra den enkelte Idrettsgren er forhindret til å møte lik det som den
valgte vararepresentanten til hovedstyret fra generalforsamlingen møter når en av disse er forhindret
til å møte.

Forklaring
Varamedlem som velges på generalforsamling er vara for Leder, nestleder eller styremedlem

Fotball velger en representant til hovedstyret + en vara som møter om denne er forhindret.
Håndball velger en representant til hovedstyret + en vara som møter om denne er forhindret.
Rådet velger en representant til hovedstyret + en vara som møter om denne er forhindret.
(E sport velger en representant til hovedstyret + en vara som møter om denne er forhindret.)

Forslag til endring av lovtekst
Under forutsetning av at Valgkomiteen forslag om styresammensetning blir vedtatt på
generalforsamlingen legger Valgkomiteen også frem forslag til endring av lovtekst i LOV FOR SÆTRE
IDRÆTSFORENING GRAABEIN.

Under forutsetning at forslag til styresammensetning blir vedtatt på Generalforsamlingen i 2021
foreslås det følgende endring §16 punkt 14 Foreta følgende valg til følgende tekst.
a) Styre med leder, nestleder, [1] styremedlem og [1] varamedlem. Velges for 2 år av gangen.
b) [1] representant og [1] varamedlem fra den enkelte undergruppe som til enhver i idrettslaget til
enhver tid godkjent av generalforsamlingen. Navn på representanter fra undergruppene vedtas av den
enkelte undergruppe og sendes inn til hovedstyret innen de vedtatte frister.
c) Kontrollutvalg med [2] medlemmer og [1] varamedlem. Velges for 2 år av gangen
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi
styret fullmakt til å oppnevne representantene.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Velges for 2 år av gangen.
f) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges
enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges
flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Valgperiode gjelder for 2 år av gangen.

