
Innkommende forslag til årsmøte i Rælingen håndballklubb 2017: 

1. (Forslag fra styret): Styret gis fullmakt til fastsettelse av aktivitetavgift i henhold til klubbens 
lover.

Kommentar:
Med ny lovnorm vedtatt på årsmøtet 2016 skal også aktivitetavgift fastsettes av 
årsmøte. Alternativt kan gruppestyret, her klubbens styre, gis fullmakt til 
fastsettelse av dette.

2. (Forslag fra styret): For å sikre drift av håndballklubben samt deltakelse fra alle lag, må hvert 
alderstrinn stille med representanter til styret og utvalg. Antallet representanter lagene må stille 
med bestemmes ut fra antall spillere på alderstrinnet (separat for gutter og jenter). 

Alderstrinnene som omfattes er 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 18

Alderstrinnet må stille med følgende til utvalg:
 1-12 spillere - minst en person til utvalg
 13-20 spillere - minst to personer til utvalg
 Over 20 spillere - minst tre personer til utvalg

Følgende utvalg skal fylles:
 Valgkomité – 3 personer
 Markedsutvalg – 3 personer
 Arrangements-/julecuputvalg – 3 personer
 Dugnadsutvalg – 3 personer
 Info-/webutvalg – 2 personer
 Sportslig utvalg – 3 personer

Styret består av tolv personer, syv faste medlemmer og fem varamedlemmer. Utvalgsleder, med 
unntak av leder for valgkomité, skal være representert i styret

Hvis en foresatt stiller som hovedtrener for annet alderstrinn en det de representerer, eller stiller 
som dommer, vil denne personen dekke en person i utvalgsarbeidet.

Kommentar:

Rælingen HK er i sterk vekst, både medlemsmessig og organisatorisk. Dette har gjennom mange
år medført stadig økende belastning på styrets medlemmer, og ”taket” for hva enkeltpersoner 
kan utføre av frivillig arbeid er nå nådd. Skal Rælingen HK fortsette å være den trygge og 
utviklende arenaen vi ønsker for barn og ungdom i Rælingen, er vi nødt til å endre 
organisasjonsmodellen. Ved denne endringen vil det være klart inndelt roller, og flere personer 
som kan dra lasset sammen. Hvis flere bidrar litt, er det ingen som går ”tom” og ikke lengre 
orker å bidra.


