HSIL FOTBALL
mandag, 5. mars 2018

Årsmøte 20. mars 2018 - Forslag fra fotballgruppa til hovedstyret
Forslag 1)
Endring av hovedstyrets sammensetning gjeldene fra 2019:
Vi foreslår at hovedstyret skal bestå av en fra hvert gruppestyre.
Leder og økonomiansvarlig velges utenom.
Sekretær er klubbsekretær.
De valgte representantene fordeler selv styrepostene og varamedlem.
Begrunnelse:
Dette er et viktig demokratisk prinsipp som sikrer at alle grupper får en stemme i hovedstyret. Alle stemmer
skal være like mye verd. Alle gruppene får da sin egen kontaktperson som er talerøret mellom gruppe og
hovedlaget. Dette vil bidra til bedret samarbeid og gruppene vil føle mer tilhørighet til klubben.
Hovedstyret begrunnelse:
Hovedstyret syntes intensjon i forslaget var godt men anbefaler ikke årsmøte å stemme frem dette forslaget
av følgende årsaker:
• Av praktiske årsaker bør et styre bestå av max 8 personer, fordelt på kjønn og alderssammensetning.
• Det er opp til gruppestyrene å innstille kandidater til valgkomiteen
• Gruppeleder(e) kan ved behov stille på styremøte med innkommende forslag.
• Gruppeledermøter skal føre til samarbeid og tilhørighet mellom gruppene og til klubben

Forslag 2)
Endring av arbeidstid til klubbsekretær. Tid kan diskuteres, men vi ønsker at klubbsekretæren har en
primærarbeidstid utover kl.16, for mer tilstedeværelse på klubbhuset for våre medlemmer.
Begrunnelse: Vi ønsker at klubbsekretær er mer tilgjengelig for medlemmene på kveldstid.
Hovedstyret begrunnelse:
Hovedstyret anbefaler ikke endring av arbeidstid for daglig leder. (vi har ingen klubbsekretær) av følgende
årsaker:
• Medlemmene skal primært forholde seg til egen gruppe. Det er da opp til hver gruppe å gjøre seg
tilgjengelig.
• Gruppene skal forholde seg til Daglig leder i arbeidstid som primært er mandag til fredag 08:00 – 16:00
unntatt tirsdag som er fra 12:00-20:00.
• Hovedtyngden av idrettsfaglige møter som DL skal følge forgår på dagtid.
•
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