Årsmøte sak 9. Behandle Vannskiklubbens organisasjonsplan.
I henhold til $ 19 punkt (2) i SVSKs Lov av 18.02.2016 kan Årsmøtet i forbindelse med behandling av Årsmøtets
organisasjonsplan vedta å opprette grupper og hvordan disse skal ledes.

_________________________________________________________ _____________________
«Styrets forslag til Mandatbeskrivelse for grupper»
Gjeldende for alle, medlemmer i styre og grupper er I. INNLEDENDE BESTEMMELSER i SVSKs Lov18.02.2016.
§ 1 Formål
(1) Slåstad Vannskiklubbs formål er å drive vannskisport i Sør-Odal og omkringliggende distrikt organisert i
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 19 Grupper og komiteer
(2) Vannskiklubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres
og ledes.
Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. §15 pkt. 9.
Gjeldende bestemmelse for alle grupper:
Det vil være en representant fra styret i hver gruppe.
Alle aktiviteter/handlinger er notert i handlingsplanen og har poster i budsjett. Hvis gruppen ønsker å fremme
annet enn det som er notert i mandat og handlingsplan må aktiviteten på forhånd legges frem for
styret til godkjenning.
Barn og unge gruppe
Har ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteter innunder post3; som prøvapå-kvelder, og
vannskiskoler for funksjonshemmede og funksjonsfriske. Aktivitetens deltagere, kostnader og inntekter rapporteres i
henhold til instruks.
Tiltak for medlemmer, for å beholde og å få nye medlemmer, rekruttering og aktiviteter i henhold til Handlingsplan,
formål, grunnverdier og visjonen “Vannskiglede for alle”.
Konkrete tiltak og virkemidler legges frem for styret i forkant. Barn & Unge er satsningsområde.
Delider gruppe
Har ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteter som delider-dager under visjonen
“Vannskiglede for alle”. Aktivitetens deltagere, kostnader og inntekter rapporteres i henhold til instruks.
Drift- og vedlikeholds gruppe
Har ansvar for planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av faste installasjoner. Dette innebefatter blant
annet: alle bygg, brygger, utstyr, paviljong, trampoline, sandvolley, munker, beplantning og grøntanlegg.
IKT/Teknisk gruppe
Har ansvar for alle tekniske installasjoner som data, video, kjøresystem, hjemmesider, teknisk utstyr etc. Sørge for
informasjon og kommunikasjon ved bruk av medlemsmail, vannski.info og andre egnede media.
Kjernevirksomhets gruppe
Har ansvar for klubbens kjernevirksomhet, som innebefatter båt, hopp og baner.
Videre ansvar for aktiviteter som utleie, utdrikningslag og oppsett av bryggevakter og båtførere.
Gruppen har ansvar for at dette fungerer og er i orden til enhver tid.
Konkrete tiltak og virkemidler som kan skape interesse og opprettholde vannskikjøring som sport/idrett,
konkurransedeltagelse og fysisk aktivitet utenom Handlingsplanen legges frem for styret i forkant. Iverksette og bidra
til aktivitet og deltakelse i klubbens primæraktivitet; vannski under visjonen “Vannskiglede for alle”.
Konkurranse gruppe
Har overordnet ansvar for praktisk planlegging og gjennomføring av alle typer konkurranser klubben arrangerer.
Budsjett fremlegges styret for godgjenning i forkant og regnskap opprettes og fremlegges i etterkant.
Styret 6.februar 2017

