
Forslag til vedtektsendring  
Styret foreslår følgende endring i klubbens vedtekter  

 

§3 (5) endres  

Fra   

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Utmelding pr e-post er å regne som 
skriftlig. 

Til  

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Utmelding pr e-post er å regne som 
skriftlig. Unntatt fra dette er medlemmer som er blitt medlem ved påmelding til kurs, disse blir 
automatisk utmeldt ved kursslutt og senest innen neste årsmøte, med mindre de fortsetter som aktiv 
svømmer. 

 

§15 (1) endres 

Fra 

Årsmøtet skal:  
1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.  
4. Behandle klubbens årsmelding.  
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.   
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta klubbens budsjett  
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.  
10. Foreta følgende valg:  

a) Leder 
b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem  
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.  
d) 2 revisorer  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett., eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
f) Valgkomité med leder og 1 medlem og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 

Til 

Årsmøtet skal:  
1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.  
4. Behandle klubbens årsmelding.  



5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.   
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta klubbens budsjett  
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.  
10. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder  
b) Øvrige styremedlemmer og 1 varamedlem  
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.  
d) 2 revisorer  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett.  
f) Valgkomité med leder og 1 medlem og 1 varamedlem for neste årsmøte 

Medlemmer i styret velges for to år. Leder og nestleder blir i tillegg personlig valgt med ett 
års funksjonstid. Leder og nestleder vil således kunne være på valg både som styremedlem 
og leder/nestleder. Alle andre verv velges for ett år. 


