Årsmøte sak: Behandle Vannskiklubbens organisasjonsplan med gruppenes mandat
I henhold til SVSKs Lov KAP IV § 16 pkt. 13 skal Årsmøtet behandle Vannskiklubbens
organisasjonsplan.
I henhold til SVSKs Lov KAP IV § 23 pkt.1 kan Årsmøtet i forbindelse med behandling av Årsmøtets
Organisasjonsplan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse organiseres og ledes. Dette
vedtas i forbindelse med årlig behandling av idretts organisasjonsplan jf. §19 pkt 13.
Følgende grupper ble vedtatt av sist Årsmøte
Barn og Unge gruppe:
5 medlm
Drift og Vedlikeholds gruppe: 5 medlm
Ikt/Teknisk gruppe:
3 medlm.
Kiosk gruppe:
3 medlm
Kjernevirksomhet gruppe:
3 medlm.
Konkurranse gruppe:
4 medlm.
Para/Delider gruppe:
3 medlm
1. Bestemmelser gjeldende for alle grupper i organisasjonplanen i kombinasjon med mandat
gjeldende hver gruppe notert i punkt 2:
Alle gruppers handlinger og aktiviteter skal være forankret i:
- NIFs lover, Norges Vannskiforbunds lov og vedtak, siste oppdatering av SVSKs LOV med vekt på
formål og grunnverdier og vannskiklubbens visjon “Vannskiglede for alle”.
- Handlingsplan:
Alle aktiviteter/handlinger for alle gruppene skal koordineres med gruppenes mandat og være notert i
handlingsplanen som vedtas av Årsmøtet.
Innhold er styrets konkrete handlinger for klubb og medlemmer og gruppenes aktiviteter, tiltak og
virkemidler som kan skape interesse og opprettholde vannskikjøring som sport/idrett.
Denne utarbeides av gruppene og styret i samarbeid i forkant av årsmøtet.
Hvis gruppen i løpet av sesongen ønsker å fremme annet enn det som er notert i mandat og
handlingsplan må aktiviteten på forhånd legges frem for styret til godkjenning.
- Aktivitetsplan og post i budsjett:
Har gruppen en aktivitetsplan for neste sesong legges denne frem for styret i forkant av årsmøtet så
korresponderende post i budsjett kan opprettes.
- Økonomi:
Hvis gruppene ønsker å fremme annet enn det som er notert i mandat og handlingsplan må aktiviteten
med forventet kostnad/inntekt, ressursbruk; dager, tid, båtfører etc. på forhånd legges frem for styret til
godkjenning. Kostnader og inntekter rapporteres i henhold til instruks fra styret evt. v/kasserer.
Samt
- Det vil velges en representant fra styret i hver gruppe som til hvert styremøte gir en oppdatering.
- Ved årsavslutning skal hver gruppe skrive grupperapport til Årsmøtet.

2. Mandat gjeldende hver gruppe i kombinasjon med bestemmelsene notert i punkt 1 :
Barn og unge gruppe Har ansvar for å iverksette og bidra til aktivitet og deltakelse i klubbens
primæraktivitet; vannski. Innebærer ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteter
i alle grener ihht Handlingsplan og innunder NVWF´s POST 3; Målgruppe: barn og unge med
funksjonsnedsettelse og funksjonsfriske barn og unge.
Drift- og Vedlikeholds gruppe Har ansvar for planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av
faste installasjoner. Dette innbefatter blant annet: alle bygg, brygger, utstyr, paviljong, trampoline,
sandvolley, beplantning og grøntanlegg. Samt maskiner som gressklipper.
IKT/Teknisk gruppe Har ansvar for alle tekniske installasjoner som data, video, kjøre system,
hjemmesider, teknisk utstyr etc. Sørge for informasjon og kommunikasjon ved bruk av medlemsmail,
vannski.info og andre egnede media.
Kiosk gruppe Har ansvar for å holde åpen kiosk samtidig med aktiviteter og konkurranser på
vannskiklubbens arena. Drift og innkjøp av egnede kioskevarer. Bidra til dommermat ved behov.
Oppdatere betalingssystem.
Kjernevirksomhets gruppe Har ansvar for klubbens kjernevirksomhet, som innbefatter sjøene med
munker, båt, baner og hopp og oppsett av bryggevakter og båtførere. Gruppen har ansvar for at dette
fungerer og er i orden til enhver tid. Videre ansvar for eventforespørsler og aktiviteter som utleie.
Konkurranse gruppe Har overordnet ansvar for praktisk planlegging og gjennomføring av alle typer
konkurranser klubben arrangerer på egen arena. Følge innrapporteringsfrister nasjonalt og internasjonalt.
Budsjett for hver konkurranse fremlegges styret for godkjenning i forkant og regnskap opprettes og
fremlegges i etterkant. Separat bankkonto for aktiviteten kan opprettes.
Para/Delider gruppe Har ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktivitet tilpasset
Parautøvere og Delider deltagere ihht handlingsplan. Iverksette og planlegge aktiviteten Deliderdag/
Vannaktivitetsdag.
Til referanse: SVSKs Lov
§ 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.
Styret 6. februar 2020

