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Til
Årsmøtet i Leksvik IL, hovedlaget

Leksvik 22. februar 2022

Forslag til årsmøtet i Leksvik IL
Ski- og friidrettsavdelingen vil med dette oversende forslag til behandling på årsmøtet i Leksvik IL
Bakgrunn
Ski- og friidrettsavdelingen har lederansvaret i valgkomiteen foran årsmøtet 2022. I den sammenhengen har
avdelingsstyret sett på sammensetning og oppgavefordeling i styret og arbeidsutvalget i Leksvik IL.
Avdelingsstyret behandlet sak om valgkomitearbeidet i styremøtet den 21. februar 2022:
Sak 34/21-22:

Valgkomitearbeid – LIL
• Skiavdelingen har lederoppgaven i idrettslagets valgkomite. Det skal i utgangspunktet
finnes forslag på kandidater til alle verv på valg i 2022 i henhold til oversikt mottatt fra
hovedlaget, samt lagets vedtekter.
• Skiavdelingens styre mener 6 styremedlemmer er minst ett medlem for mye i lys av
styrets aktivitet og vil foreslå vedtektsendringer i henhold til dette.
• Det er avgjørende at de ulike styrevervene er beskrevet med ansvar og arbeidsområde,
slik at kandidater som forespørres har en klar formening om hva påtatt verv innebærer.
Vedtak: Styret fremmer forslag på vedtektsendringer og endring av organisasjonsplanen
for Leksvik IL, med hensikt i å redusere styret/ arbeidsutvalget til 5 medlemmer, der
arbeidsoppgaver og ansvar til disse beskrives.

Forslag 1:
Endring av Lov for Leksvik idrettslag, § 16 Årsmøtets oppgaver, pkt. 14 a):
• Eksisterende tekst:
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, jf. idrettslagets
organisasjonsplan.
• Forslag til ny tekst:
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, jf. idrettslagets
organisasjonsplan.
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Forslag 2:
Endring av Organisasjonsplan for Leksvik idrettslag, pkt. 3. Tillegg til § 2 Organisasjon. Leksvik IL’s
organisasjon.
• Eksisterende tekst:
Leksvik IL ledes mellom årsmøtene av hovedlagets styre.
Styret består av:
- Leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer (arbeidsutvalget)
- Avdelingsleder fra hver av de avdelingene laget har opprettet. Alle må godkjennes av
hovedlagets årsmøtet, se punkt 6.
• Forslag til ny tekst:
Leksvik IL ledes mellom årsmøtene av hovedlagets styre.
Styret består av:
- Leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer (arbeidsutvalget)
- Avdelingsleder fra hver av de avdelingene laget har opprettet. Alle må godkjennes av
hovedlagets årsmøtet, se punkt 6.

Forslag 3:
Endring av Organisasjonsplan for Leksvik idrettslag, pkt. 6. Tillegg til § 16 årsmøtets oppgaver
• Eksisterende tekst:
Avdelingene velger styremedlemmer etter punkt 3.
Årsmøtet i hovedlaget velger styremedlemmer til arbeidsutvalget:
- leder (velges årlig)
- nestleder (velges årlig)
- 4 styremedlemmer (3 styremedlemmer velges for 2 år i partallsår, 1 styremedlem velges i
oddetallsår) og 2 varamedlemmer (velges årlig).
Årsmøtet velger så valgkomité og kontrollutvalg.
Årsmøtet i hovedlaget skal godkjenne de valgte ledere fra avdelingenes årsmøter.
• Forslag til ny tekst:
Avdelingene velger styremedlemmer etter punkt 3.
Årsmøtet i hovedlaget velger styremedlemmer til arbeidsutvalget:
- leder (velges årlig)
- nestleder (velges årlig)
- 3 styremedlemmer (2 styremedlemmer velges for 2 år i partallsår, 1 styremedlem velges i
oddetallsår) og 2 varamedlemmer (velges årlig).
Årsmøtet velger så valgkomité og kontrollutvalg.
Årsmøtet i hovedlaget skal godkjenne de valgte ledere fra avdelingenes årsmøter.
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Forslag 4:
Endring av Organisasjonsplan for Leksvik idrettslag, pkt. 7. Tillegg til § 20 Idrettslagets styre
• Eksisterende tekst:
- Lederen har den daglige ledelse av laget. Han/hun skal anvise/skrive under på alle styrets og
arbeidsutvalgets utbetalinger, og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er
fastsatt. Han/hun skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og
forbund blir meldt. Lederen har ansvaret for å rapportere til overordnete instanser, dette kan
delegeres til andre representanter i hovedlagets styre.
- Nestleder fungerer som leder ved dennes fravær.
- Nestleder er ansvarlig for medlemsregisteret og adelskalenderen.
- Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og lagets årsmøter. Han/hun skal
i samråd med lederen føre lagets korrespondanse. Han/hun skal dessuten være lagets arkivar.
- Leder er ansvarlig for føring av lagets regnskaper. Underkasserere kan velges hvis det er behov for
det. Lagets midler skal settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte.
• Forslag til ny tekst:
- Lederen har den daglige ledelse av laget. Han/hun skal anvise/skrive under på alle styrets og
arbeidsutvalgets utbetalinger, og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er
fastsatt. Han/hun skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og
forbund blir meldt. Lederen har ansvaret for å rapportere til overordnete instanser, dette kan
delegeres til andre representanter i hovedlagets styre.
- Nestleder fungerer som leder ved dennes fravær.
- Nestleder har – i samråd med leder - ansvaret for idrettslagets tekniske og merkantile løsninger,
herunder administrasjon av nettsider, medlemssystem/ medlemsregisteret, sosiale media/ plattformer
mv.
- Ett av styremedlemmene er ansvarlig for politiattestordningen og adelskalenderen.
- Ett av styremedlemmene er ansvarlig for barneidretten
- Ett av styremedlemmene er ansvarlig for koordinering av idrettslagets/ avdelingenes
anleggssøknader og oppfølging av disse.
- Sekretær oppnevnes av og blant de valgte styremedlemmene. Sekretæren skal føre protokoll over alle
styremøter, medlemsmøter og lagets årsmøter. Han/hun skal i samråd med lederen føre lagets
korrespondanse. Han/hun skal dessuten være lagets arkivar.
- Leder er ansvarlig for føring av lagets regnskaper. Underkasserere kan velges hvis det er behov for
det. Lagets midler skal settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte.

For Leksvik IL - ski/ friidrett,

Torkil Berg
styreleder
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