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Til medlemmene av IF Hellas   Drammen 11. november 2014 
 
 
Informasjon om Ekstraordinært Årsmøte - 27.november 2014 
 
 
Vedr.: Ny Lovnorm - Årsmøtets oppgaver (§ 15) og Valg (pkt.10). 
 

1. Hellas forslag til valg av styre, som ble vedtatt på Årsmøte 17.februar 2014, ble ikke 
godkjent av Buskerud Idrettskrets, Norges Idrettsforbund.  

 
Dette ble vedtatt på Hellas Årsmøte 17.02.2014: (Dvs 7 personer i styret - verv som 
er uthevet er feilplassert) 

a) Leder og nestleder. 
b) Kasserer og sekretær samt 2 styremedlem og 1 representant for de aktive. 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.  
d) 2 revisor.  

 
2. Vi gjorde feil ved å sette inn tillitsverv, som valg av kasserer og sekretær, istedenfor 

antall styremedlemmer. Det skal i loven ikke stå funksjoner til styremedlemmer, som 
f.eks. kasserer og sekretær, men kun antall styremedlemmer!  

3. I organisasjonsplanen vil det fremgå hvem som er i styret. (Leder og nestleder skal 
være i styret. Dessuten har Hellas tradisjon for at kasserer, sekretær og aktives 
representant er med i styret). 

4. Imidlertid foreslo Buskerud Idrettskrets å ta med verv, som kasserer og sekretær, i 
loven ved å sette det under punkt c, i h.h.t. organisasjonsplan.  

5. Dette kunne muligens være greit nok, men når Hellas skal vedta ny lovnorm bør vi 
følge lovens ordlyd og slik den er bygget opp. Dette fordi loven selvfølgelig er 
gjennomtenkt og det er ikke nødvendig å snekre noe selv!  

6. Videre så er det ønskelig å redusere antall medlemmer i styret fra 7 til 5. Hellas er en  
liten klubb med rundt 120 medlemmer med friidrett som aktivitet. Dette må kunne 
betjenes effektivt og greit av et styre bestående av 5 personer. (Det er idrettslag i 
Drammen med over 2000 medlemmer som har styre bestående av 6 personer.) 

7. Forslag om reduksjon av antall styremedlemmer må behandles på Ekstraordinært 
eller på et ordinært Årsmøte. Styret mener det er mest ryddig å få dette behandlet 
nå slik at valgkomitéen til Årsmøte i februar 2015 vet hvilke tillitsverv som skal 
besettes. 
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8. For å få alt på plass i god tid før Årsmøte i februar 2015 så innkalles det derfor til 
ekstraordinært Årsmøte med utsendte dagsorden.  
 
Styret i IF Hellas fremmer forslag om å følge lovnormen og samtidig redusere antall 
personer i styret: 

a) Leder og nestleder. 
b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 
d) 2 revisorer. 

 
Organisasjonsplanen er et levende dokument som kan endres – følge utviklingen i klubben. 
Det kreves ikke årsmøtevedtak eller lovendring for å gjøre endringer.  
 
Tilsvarende informasjon om ekstraordinært Årsmøte legges ut på IF Hellas hjemmeside 
www.ifhellas.no.  
 
 
Med vennlig hilsen 
For styret i IF Hellas 
 
……………………………………………….. 
Svein Kleverud 
(nestleder) 
 
11.11.2014 22.18. 
 

http://www.ifhellas.no/

