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Retningslinjer for komitéene 

1. Komitéene oppnevnes av styret for perioden 1.januar – 31.desember. Styret vurderer 

og avgjør hvilke komitéer som skal oppnevnes. 

 

2. Komitéene konstituerer seg selv. Styret godkjenner komitéenes sammensetning.  

Alle komitéer skal ha leder, sekretær og kasserer. Antall medlemmer i komitéene 

bestemmes ut fra behov.  

Styret innkaller komitéens leder til styremøter når styret mener det er påkrevet, eller 

lederen i komitéen selv ber om det. 

Det oppnevnes kontaktpersoner fra styret til komitéene, ett styremedlem for hver 

komité. Kontaktpersonene har møterett som observatør i komitémøter. 

 

3. Alle saker som komitéene ønsker behandlet av styret må fremlegges skriftlig. 

 

4. Saker som er tatt opp i styret med påfølgende avslag kan ikke tas opp for samme 

styre, i inneværende periode, med mindre grunnlaget for avslaget er vesentlig endret. 

Slike saker må fremmes for årsmøtet. 

 

5. Dersom leder av en komité ønsker å tre ut av komitéen skal dette meldes til styret 

innen 1.desember.  

Komitéene kan selv fremme forslag til styret på nye komitémedlemmer. Ønsker 

komitémedlemmer å gå ut av en komité i funksjonstiden skal dette begrunnes. 

Styret påminner hver komité om frist pr. e-post før 1.desember, samtidig forespørres 

komitémedlemmene om fortsatt deltagelse. 

 

6. Komitéenes ledere sørger ved fratredelse for god informasjon til sin etterfølger. Alle 

mapper, protokoller, søknadsskjemaer, premiebeholdninger og lignende overleveres. 

 

7. Komitéene forestår aktiviteter og arrangementer innenfor sitt område.  

Alle arrangement i klubbens regi skal legges inn i aktivitetskalenderen. Komitéene har 

selv ansvar for å melde inn til kontaktperson for aktivitetskalenderen. 

Ved arrangementer hvor flere komitéer er involvert går disse sammen om dette.  

Komitéene må unngå å legge flere arrangement i klubbens regi på samme dato. 

Komitéene må benytte klubbens aktivitetskalender i sin planlegging. 

Styret skal underrettes skriftlig om arrangement og større fellestreninger i forkant så 

fort det er planlagt.  

 

8. Komitéene fører egen protokoll(mappe) med referater, regnskaper, skriv, 

dommeroversikter og lignende. Referat fra komitémøter sendes styret. 

Komitéene skal utarbeide årsberetning som sendes styret innen 31.12 hvert år. 

Evaluering og regnskap fra alle arrangement forelegges styret innen 6 uker etter 

arrangementet.  
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Øvrig regnskap(bilag) gjøres opp kvartalsvis(jan/febr/mars – apr/mai/juni – 

juli/aug/sept – okt/nov/des). Det er ønskelig at det benyttes bankkonti i regnskapet 

dersom dette er praktisk mulig. 

Styret avgjør om det er det beste for klubben om komitéer har egne bankkonti. Ved 

behov søkes styret om opprettelse. Disponent på kontoer i klubbens regi skal 

godkjennes av styret. Komitéene kan ikke selv utnevne underkasserere. 

Ved investeringer over kr.2 000,00 skal dette søkes skriftlig til styret for godkjenning.  
 

Ved årsslutt skal: 

 den enkelte komité gjennomgå sine rekvisitalager og oppgi verdi på 
beholdningen av dummier, rosetter, blod osv. Resultatet rapporteres til 
kasserer. Beholdningsendringen blir bokført i regnskapet.  

 den enkelte komité rapportere kassabeholdningen til kasserer 

 alle bilag snarest mulig oversendes kasserer 
 

9. Komitéene skal utarbeide forslag til budsjett for neste driftsår innen 1.desember som 

skal behandles på siste styremøte før årsskiftet. 

Regnskapstall for inneværende år overleveres på styremøte første halvdel av 

november. Dette danner grunnlag for budsjettarbeidet. 

 

10. Komitéene sørger for å holde god orden og oversikt over avdelingens eiendeler som 

benyttes av komitéene. 

 

11. Komitéene har ansvar for at informasjon fra sin komité kommer ut på hjemmesiden 

slik at denne er oppdatert. Dette innebærer at komitéen SKAL sende resultater, 

arrangements-annonser og annen informasjon som er relevant for komitéen til 

webmaster.  

 

12. Ønsker komitéen å arrangere kurs skal dette gjøres i samarbeid med kurskomitéen. 

 

13. Hver komité står fritt til å ordne egne sponsorer til sine arrangement. 

 

Retningslinjer er revidert på styremøtet 28.september 2011 og endelig godkjent på 

styremøtet 11.januar 2012. Revidert på styremøtet 23.mai 2012(punkt 8) 


