
Sak 6 Innkomne saker: 

 

Forslag 1. 

 

Forslag - Medlemsavgift 2017 
For orienteringsgruppa i Ganddal idrettslag  

 

Ganddal IL har en to-delt medlemsavgift.  Grunnsats på kr 100 og en 

gruppeavgift per undergruppe du er medlem i. Undergruppene skal i 2017 

kreve inn både grunnsatsen og gruppeavgiften   

Gruppeavgiften for undergruppene fastsettes i årsmøtene til den enkelte 

gruppe.  

For  medlemmer i  orienteringsgruppa foreslås følgende satser for grunnsats og 

gruppeavgift for årsmøtet 2017:  

 Grunnsats – alle     kr 100 

 Voksne - Aktive f.o.m. 17 år   kr 900 

 Voksne – litt aktiv – f. o.m 17 år  kr 400 

 Yngre  12 år- 16 år     kr 500  

 Barn t.o.m. 11 år      kr 400   

 Student/skole-elev/militær verneplikt  kr 500 

 Honnør (67+)     kr 500 

 Støttemedlem      kr 200   

 Familie (inkl. barn tom 16 år)    kr 1800 

  Alder regnes innen kalenderår     

 

Spesifisering/endring/nytt for 2017: 

 Voksne – aktiv – f. o m 17 år: for de som springer flere nærløp, og/eller 

kretsløp, og andre typer løp. 

 Voksne – litt aktiv – f. o. m 17 år: For de som springer noen få 

nærløp/klubbløp i året. 

 Støttemedlem: de som ønsker å støtte klubben, men IKKE delta i løp 

eller trening. 



 

For styret  

v/Ann-Cathrin Urdal 

Kasserer  

 

Forslag 2. 

 

Endring av lagshåndbok: 

 

To nye verv: 

 Webansvarlig 

 Barnekontakt 

 

Nytt tekstforslag i rød, understreket kursiv 
 

1.2.2            Styret skal bestå av 

 Leder, velges for 1 år  

 Sekretær, velges for 2 år 

 Kasserer, velges for 2 år 

 Leder sportslig utvalg, velges for 2 år 

 Leder for teknisk utvalg, velges for 2 år 

 Arrangementsansvarlig, velges for 2 år 

 Webansvarlig, velges for 2 år 

 Arrangementsansvarig og Webredaktør har møterett men ikke 

stemmerett i gruppas styre 
 

To nye punkt i lagshåndboken: 

 

1.6.5. WEBANSVARLIG 

 Webansvarlig har følgende oppgaver: 

 Oppdatere og vedlikeholde klubbens nettside  - www.gandor.org 

 Publisere relevante saker på nettsiden 

 Videreformidle ferdigbehandlet stoff fra styret og ledere 

 Legge ut reportasjer/bilder fra løp etc 

o NB! Mottatte artikler/reportasjer/innlegg skal være ferdigbehandlet for 

publisering 

 Vedlikeholde/oppdatere klubbens Facebook-side/Instagram-konto 

o Disse oppgavene kan/bør settes ut til interesserte medlemmer for å fordele 

arbeidsoppgavene og forbedre nytteverdien 

 Stå for opplæring av nøkkelpersoner som skal ha tilgang/begrenset tilgang til 

nettside/Facebook/Instagram 

Webansvarlig har møterett, men ikke stemmerett i gruppas styre. 
 

 

1.6.6 BARNEKONTAKT 

Barnekontakt er medlem i sportslig utvalg og ansvarlig for å:  

 Være kontaktpunkt for nybegynnere og barn som er i aldersgruppen 10 år og 

yngre 

 Informere nybegynnere og de i aldersgruppen 10 år og yngre om treningstider, 

løp, påmeldinger, medlemskap og annen relevant informasjon 

 Gjennomføre foreldremøter i samarbeid med trenere og klubbens ledelse 

 Melde fra til leder om nye medlemmer som skal registreres 

 



Barnekontakt er tilknyttet sportslig utvalg og velges for 2 år (dette står allerede i 

lagshåndboken under pkt 1.4.2 

 

For styret: 

Vibeke Lamark 

Leder 

 

Forslag 3. 

 

Forslag – endring av lagshåndbok  - pkt 3.2.3 – til årsmøtet 2017 

 

 

I dag er teksten: 

 

3.2.3        NM, HOVEDLØP og NORGESCUP   I tillegg til startkontigent dekkes utgifter til 

overnatting og reise med fratrekk av egenandel. Egenandelen  fastsettes av styret 

 

Forslag ny tekst – for vedtak på årsmøtet: 

3.2.3        NM, HOVEDLØP og NORGESCUP   I tillegg til startkontigent dekkes utgifter til 

overnatting og reise med fratrekk av egenandel. Egenandelen  fastsettes av styret. 

Reiseledere for klubben må være godkjent på forhånd av styret for å kunne få dekket 

reise og oppholdsutgifter på lik linje med aktive. 

 

 

For styret: 

Ann-Cathrin Urdal 

Kasserer 

 


