
Forslag til endringer i klubbens lover – Årsmøtet 2022 

Styret fremmer et forslag om å endre dagens lover. Bakgrunnen for endringen er at sittende og 

tidligere styrer har opplevd utfordringer ved drift når styrerepresentanter trekker seg. Særlig gjelder 

dette når det medfører at en komite ikke lenger er representert i styret. Styret foreslår på denne 

bakgrunnen følgende endringer: 

• Tillegg i lovene som sikrer styret retten til å konstituere et nytt medlem dersom en komite 

ikke lenger er representert. 

• Tillegg i lovene som gir en instruks til valgkomiteen om at de skal jobbe for jevn 

representasjon av de ulike aktivitetsgrenene.   

Sistnevnte er mer en formalitet, da dette har vært praksis i lengre tid.  

Formålet med endringene er å sikre jevn representasjon fra de ulike aktivitetsgrenene, og å sikre at 

komiteene er representert til enhver tid i styret.  

Under følger dagens tekst i kapittel 4 (styret) og 5-1 (valgkomite). Forslag til ny tekst er markert med 

rødt.  

 

Kap. 4 Styret  

 

§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes 

med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er 

forslaget forkastet.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 

føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for 

medlemmene og NKK.  

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny 

nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.  

Dersom et styremedlems varige forfall fører til at en komite ikke lenger er representert i styret, gis 

styret mulighet til å konstituere et nytt styremedlem fra denne komiteen frem til neste årsmøte.  

 

§4-3 Styrets oppgaver er å  

− lede klubben mellom årsmøtene  

− avholde årsmøte  

− drive klubben i samsvar med klubbens formål  

− gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  



− oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer.  

− søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen  

− velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  

− Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 

 

§5-1 Valgkomite  

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens 

arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal 

besettes. Valgkomiteen skal jobbe for å sikre jevn representasjon fra de ulike aktivitetsgrenene, og at 

minst et medlem fra hver komite foreslås til valg.  


