
Gruppestyrets oppgaver og mandat
Gruppestyre har ansvar for aktiviteten innen «sin» idrett. Det er hovedstyrets
forlengede arm, og må forholde seg til de vedtak hovedstyret fatter. Gruppene er slik
sett et utøvende organ som har myndighet i tråd med fullmakter som er gitt og
vedtak som er fattet.

Hensikten med et gruppestyre er at de skal organisere den daglige aktiviteten i
gruppen, de skal utarbeide forslag til planer og budsjett, samt rapportere til
hovedstyret (årsmøtet), inkludert regnskap.

Gruppestyrene legger forholdene til rette for aktivitet, og hjelpe hovedstyret med
oversikt over hva som er planlagt og hva som har skjedd.

Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Odda IL. Det er ikke de samme
formelle kravene til et årlig møte på gruppenivå, som det er til årsmøtet i idrettslaget.
Etter det årlige møtet i gruppen må forslag til nytt gruppestyre sendes idrettslagets
valgkomité og årsmelding sendes hovedstyret.

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Odda idrettslag utad uten
hovedstyrets godkjenning.

Gruppestyrene skal stimulere og motivere utøvere til å bli trenere eller ledere, både
som aktive og når de legger opp for å beholde dem i miljøet.

Gruppen skal søke samarbeid med andre grupper i Odda IL eller andre klubber for å
legge til rette for et større eller annerledes treningsmiljø når dette anses som
hensiktsmessig.



Lovnorm

§ 23 Grupper

(1) Idrettslagets 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. § 16 pkt. 13.

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av
organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med
gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer.
Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater
til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi
hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag
på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget.
Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige
møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets
regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er
besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor
rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler
eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra
hovedstyret.


