VEDLEGG TIL LOV FOR HARSTAD SEILFORENING.

Organisasjonsplan for Harstad seilforening 2018.
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og
aktivitet. (Ref. til lovens § 15.9 og fotnote 16).
Organisasjonsplanen fremmes av styret og behandles av årsmøte.
I.
II.

Organisasjonskart for Harstad seilforening
Styrets målsetning

III.

Styrets arbeid

IV.

Statutter for teknisk komite

V.
VI.

Medlemskontingent og avgifter (Ref loven §4)
Terminliste

Siste revisjoner 01.03.16 , Korrigeringer i forhold til ny lovnorm og årsmøtevedtak
om ny meldems kategori.
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Organisasjonsplan for Harstad seilforening, årsmøte 2018
I.

Organisasjonskart

Årsmøte
innen 31.03

Styre:
Leder (2 år)
Nestleder (2år)
3 styremedlemmer (2 år)
2 varamedlemmer (1 år)

Teknisk komitè
3 medlemmer
velger leder selv.
Rapporterer til
styret

Funksjoner som utpekes av
styret:
Leder barn og
ungdomskomitè
Barne og ungdoms komitè
Repr Troms seilkrets
Repr. idrettens kontaktutvalg
Utdanningskontakt

WEB-ansvarlig
2 revisorer
(regnskapskyndige
personer)

Valgkomitè
1 leder
2 medlemmer
1 varamedlem
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II.

Styrets målsetning for 2017:

Opprettholde aktivitet og medlemsmasse gjennom, inkluderende miljø, sosiale aktiviteter,
tilførsel av kunnskap, og vennskapelig konkurranse, - for seilinteresserte i alle
aldersgrupper.

III.

Styrets arbeid.

Referanse til Lovens § 15 Årsmøtets oppgaver og § 18, Idrettslagets styre.
I hht bestemmelser i lovens § 18, Idrettslagets styre, (a),(c) har styret i møte 24.04.2012,
sak 04/12 enstemmig vedtatt følgende ansvar og arbeidsfordeling:
Leder:
Ledelse av laget, innkalle til møter, regelverk, lover og arbeid mot idrettskrets osv.
Ekstern korrespondanse. Markedsføring.
Leder skal sammen med kasserer sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1.januar
til Idrettsforbundet, innen 30.04. hvert år.
Nestleder:
Leders stedfortreder, arrangements ansvarlig, samarbeider med teknisk komité.
Styremedl.
Bistår Leder og nestleder med arrangement, rekrutering m.m.
Ansvar for premier
Ansvar for søknader om støttemidler.
Kasserer:
Økonomi, medlemslister, post og profileringsartikler
Vararep.
Foreningens utstyr og materiell, sammen med representant(er) fra teknisk komite
Vararep.
Søknader om økonomisk støtte sammen med styremedlem
Årsmøtevedtak 20.03.13, gir styret fullmakt til å endre denne interne arbeidsfordelingen
innenfor lovens ramme, dersom styret finner det nødvendig.
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IV.
•
•
•
•

Statutter for teknisk komite.
Består av tre medlemmer.
Medlemmene velges av årsmøte for en periode på to år
Leder velges /konstitueres blant de tre medlemmene.
Leder og/eller annen representant i teknisk komite kan kalles inn til styremøte
med møte- og uttalelses rett, men uten stemmerett.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
•

•
•

Teknisk komité er av styret delegert myndighet og ansvar for planlegging og
teknisk gjennomføring av følgende regattaer: Harstadregattaen, Festspillregattaen
og Tjeldsundregattaen.
Planlegging og gjennomføring av regattaer må skje i samsvar med styrets
beslutninger.
Teknisk komité har ikke ansvar for planlegging og gjennomføring av
enkeltseilaser i onsdagsserien.

Ansvar for eventuelle andre arrangementer må vurderes fra sak til sak.
Teknisk komité har ansvar for :
• utstyr som brukes til regattaer, dvs. bøyer, flagg, VHF, signal-horn og
tidtakerutstyr
• i samarbeid med web-ansvarlig, resultatlister for de ulike regattaene, inklusive
onsdagsserien
• vedlikehold av arbeidsinstruks (”kokebok”) for de ulike regattaene
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VII.

Medlemskontingent og avgifter (Ref loven §4)

(1)Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.
a) Idrettslagets medlemmer i en husstand, mannskaper/støttemedlemmer og medlemmer
under 17 år får medlemsrabatt. Rabatten fastsettes av årsmøtet.
Fastsettelse av medlemskontingent, inngår i lovens §15.7 og vedtas under nevnte
punktet i årsmøtets saksliste.
Styrets forslag til kontingent for 2018:
Kontingenten opprettholdes med kr. 500,- for hovedmedlemmer.
Medlemmer i samme husstand, mannskaper/støttemedlem og medlemmer under 17
år gis 50% rabatt.

(2)Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.
a) En eventuell avgift/egenandel skal gjenspeile kostnadsnivået og kvaliteten på
aktivitetstilbudet.
b) Dersom det gis adgang for ikke-medlemmer på arrangement/aktiviteter, kan det
avkreves en avgift som er høyere enn den som avkreves seilforeningens medlemmer.
Kommentarer: Leddene a) og b) er skrevet på bakgrunn av deltakelse på fagseminar o.l. i
regi av HSF. Videre er de tatt inn i klubbens organisasjonsplan isteden for loven, etter
anbefaling av Troms Idrettskrets, og vedtatt på årsmøtet 21.03.2013 under § 15,9.
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VI.

Terminliste

Terminliste HSF 2018, foreløpig
Tidspunkt

Navn

Sted

Arrangør

Ons 2 mai

Start Onsdagsregatta

Harstad

HSF

Fre 11 - Lør 12 mai

Nordland offshore Race

Bodø - Værøy T/R

BSF

Lør 16 juni

Harstadregattaen

Harstad

HSF

Lør 23 - Søn 24 juni

Festspillregattaen

Harstad

HSF

Lør 30 juni

Hovde Vestfjordseilasen

Norskot - Kabelvåg

BSF

Tir 31 juni - Fre 3 august

Senja Rundt

Senja

BSF

Lør 11 august

Væran Rundt

Bodø

BSF

Lør 25 - Søn 26 august

Tjeldsundregattaen

Harstad

HSF

Lør 1 september

Vesterålsseilasen

Stokmarknes

VSF

Fre 29 - Lør 30 september

Fårikålseilas

Grovfjord

HSF

Ons 3 oktober

Siste Onsdagsregatta

Harstad

HSF

Sist oppdatert 07.03.18
Terminlisten vil bli fortløpende oppdatert og publisert på HSF sin hjemmeside, etter hvert
som dato for de ulike regattaer blir verifisert.
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