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1. Organisasjonsplanens hensikt 
Organisasjonsplanen regulerer overordnede bestemmelser som ikke er bekrevet i klubbens 

vedtekter eller klubbhåndbok.  

Endringer i klubbens vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet, mens endringer i denne 

Organisasjonsplan avgjøres på årsmøtet med simpelt flertall.  

 

Klubbhåndboka skal beskrive «hvordan gjør vi det i Sportsklubben Sør-Fron», altså en 

beskrivelse av aktivitet og hvordan man forholder seg til hverandre i Sportsklubben Sør-Fron. 

Endringer til inneholdet i Klubbhåndboka kan løpende revideres av styret, blant annet etter 

innspill fra arbeidsgrupper eller medlemmer for øvrig. 

 
 

 

 

2. Organisasjonskart 

 

 

 

 

 

3. Særforbundstilknytninger 
 Norges Skøyteforbund 

 Norges Fotballforbund 

 Norges Skiforbund 

 Norges Friidrettsforbund (organisert i arbeidsgruppe langrenn) 

 



4. Styrets sammensetning og valgperiode 

 Viser til organisasjonskart i pkt 2 og vedtekter for Sportsklubben Sør-Fron. 

 

 Leder og nestleder velges på hvert årsmøte, og skal være såkalte «fristilte» uten knytning 
til noen av arbeidsgruppene. 

 6 styremedlemmer enkeltvis for to års virkeperiode, slik: 
o «Like år»: 

 «Fristilt» styremedlem 
 Styremedlem og arbeidsgruppeleder allidrett 
 Styremedlem og arbeidsgruppeleder hopp og kombinert 

o «Ulike år»: 
 Styremedlem og arbeidsgruppeleder skøyter 
 Styremedlem og arbeidsgruppeleder fotball 
 Styremedlem og arbeidsgruppeleder langrenn 

 8 varamedlemmer enkeltvis for to års virkeperiode, slik:  
o «Like år»:  

 1. varamedlem («fristilt») 
 3. varamedlem («fristilt») 
 Personlig varamedlem allidrett 
 Personlig varamedlem hopp og kombinert 

o «Ulike år»: 
 2. varamedlem («fristilt») 
 Personlig varamedlem skøyter 
 Personlig varamedlem fotball 
 Personlig varamedlem ski 

 
Valgkomite skal etterstrebe å finne et styremedlem som er under 18 år på valgtidspunkt. 

 

Øvrige valg – se vedtekter for Sportsklubben Sør-Fron. 

 

 

5. Kjønnsfordeling og tilhørighet i styret mm 

Etter stifltelsen av Sportsklubben Sør-Fron ønskes det inntil klubben er vel etablert å innføre 

«strengere» praksis for kjønnsfordeling og retningslinjer for å sikre representativ 

representasjon i styret. Eventuell endring av dette gjøres av årsmøtet under sak 9 hvor 

Organisasjonsplan behandles. 

 

 KJØNNSFORDELING 

Styrets åtte medlemmer skal bestå av 4 kvinner og 4 menn. 

 

 TILHØRIGHET 

Styrets åtte medlemmer skal bestå av 4 medlemmer fra Harpefoss 

og fire medlemmer fra Hundorp/Lia 

 

 

 


