Saker fra Styret til årsmøte:
Øke antall styremedlemmer fra 5+2 til 7+3 f.o.m 2021

Endring i antall styremedlemmer
HjS sitt styre består i dag av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, altså 7
personer. I flere år har man hatt utgangspunkt i at både styremedlemmer og varamedlemmer deltar
på styremøtene og har stemmerett. På møtene anses alle på likefot.
Styret er bygget opp slik at alle de relevante utvalg representert i styret. Dvs: Jolleutvalget,
Seilsportsutvalget, Eiendomsutvalget, Rekrutteringsutvalget og en sponsoransvarlig, som beskrevet i
organisasjonsplanen vår. Dette gjør at antall styremedlemmer bør være på det antallet vi har i dag,
altså 7 personer.
Vi kommer stadig i situasjoner der en eller flere medlemmer ikke har anledning til å stille. Siden vi i
praksis ikke har operert med reelle varamedlemmer, har ikke andre stilt i plassen for vedkommende.
Ordningen slik vi har hatt den i dag, med at også varamedlemmer skal stille på møter har fungert,
men ikke gunstig. Den er heller ikke etter regelverket.
Store foreslå følgende endringer:
I dag
Leder
Nestleder
3 Styremedlemmer
2 Varamedlemmer

Endring
Leder
Nestleder
5 Styremedlemmer
3 Varamedlemmer

Tanken er at varamedlemmene skal fungere slik de er tiltenkt, der de stiller ved frafall. For to av
varamedlemmene foreslås det at disse hentes inn fra henholdsvis jollegruppen og seilsportsgruppen.
Dette anser vi som fornuftig, siden mesteparten av den daglige og sportslige aktiviteten foregår i
disse utvalgene.
Vi anser det for å være flere fordeler med denne strukturen:






Styret vil operere etter de prinsippene som gjelder for et idrettstyre under NIF, der vara bare
deltar ved behov og ikke anses for å være en fast del av det møtepliktige styret.
Varamedlemmer kan holdes orientert om saker som tas opp og diskuteres. Dette gjør at
flere er involvert.
Det vil være lettere for en vara å tre inn i styret på et senere tidspunkt om han/hun ønsker
det, siden vedkommende er blitt holdt løpende orientert om saker og avgjørelser. På samme
måte kan et styremedlem «tre tilbake», som varamedlem og samtidig bidra med sin erfaring.
Hvis vi velger en løsning der vara hentes fra de sportslige utvalgene, vil det styrke oppmøte
og fokus på det sportslige arbeidet i styret.

Styret foreslår derfor å øke antall styremedlemmer fra 3 til 5 og antall varamedlemmer fra 2 til 3
f.o.m. nytt styre i 2021.

