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Sak 8: Endring i Felles instruks for komiteer, med unntak av Valgkomiteen 

Komiteene er en del av NBSK. 

1. Som tillitsvalgte i NBSK plikter alle medlemmer i komiteer å følge lover, instrukser og 

retningslinjer, og å vise god samarbeidsevne, samt gå foran som gode eksempler. Tillitsvalgte 

må være medlem i NBSK. 

2. Mellom klubbens årsmøter er klubbens komiteer i sin virksomhet underlagt klubbens styre, 

og står ansvarlig overfor dette. Komitéene skal ha jevnlig kontakt med styret i løpet av året. 

Styret har i perioden mellom årsmøtene fullmakt til å ta opp og eventuelt gjøre om vedtak og 

beslutninger fattet av NBSKs komiteer. Dette etter drøftinger med angjeldende komité. 

3. En komité består av følgende: 

Valgte medlemmer: Leder pluss minimum 2 medlemmer  velges på medlemsmøte   

Styret kan oppnevne medlemmer ut over de som er valgt på medlemsmøtet, basert på 

forslag fra den aktuelle komite.  Medlemmene oppnevnes av styret for perioden fra 

oppnevnelse skjer og til påfølgende medlemsmøte. De kan gjenoppnevnes for å ivareta 

behov for kontinuitet i komiteen.  

Medlemmer har stemmerett og hver stemme teller likt, med unntak for situasjonen 

angitt i pkt. 4 nedenfor. 

Ressurspersoner: Styret kan, i samråd med komiteen, oppnevne ressurspersoner.  En 

ressursperson er ikke nødt til å være medlem av NBSK. Ressurspersoner er oppnevnt for 

å utføre en spesifikk oppgave i den tid deres assistanse er påkrevet, eller som deltaker i 

en prosjektperiode til prosjektet avsluttes. Med ressurspersoner menes personer som 

innehar en spesiell kompetanse, erfaring, innsikt eller liknende som komiteen trenger for 

en gitt og avgrenset periode. Ressurspersoner oppnevnes som hovedregel for en 

begrenset tidsperiode, og ikke automatisk for en hel periode frem til neste 

medlemsmøte. Ressurspersonene kan eventuelt gjenoppnevnes i etterfølgende periode. 

Ressurspersoner har ikke stemmerett. 

Komitéen er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene er til stede, hvorav den ene er 

leder eller nestleder. 

4. Vedtak/anbefalinger i komiteer krever at minst halvparten av komiteens tilstedeværende  

medlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme. 

5. På første komitémøte etter medlemsmøte konstituerer komiteen seg selv og bestemmer 

hvem som skal være nestleder. Komiteen skal også bestemme hvem som skal inneha 

funksjonene som sekretær og kasserer. Melding om hvem som innehar de forskjellige 

funksjonene sendes styret så snart dette er avklart. Alle komiteer skal avklare og fordele 

arbeidsoppgaver slik at de enkelte vervene ikke blir en belastning for enkeltpersoner. 

6. Komiteene skal holde løpende kontakt og avholde møter etter behov, og referat føres over 

behandlede saker. Referatet sendes til komiteens medlemmer, og til styret ved behov. 
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Komiteene er selv ansvarlig for arkivering av materiale og sin korrespondanse. Telefon- eller 

internettmøter etterstrebes der hvor det er mulig og hensiktsmessig. 

7. Komiteene er ansvarlig for egen økonomi, herunder holde seg innenfor godkjent budsjett. 

Komitéleder og kasserer plikter å gjøre seg kjent med klubbens «Organisasjonshåndbok for 

NBSK», og spesielt delen «Økonomihåndbok» (som begge ligger tilgjengelig på NBSKs 

nettsted) og følge bestemmelsene i disse. 

8. Komiteene skal utarbeide årsrapport som beskriver og evaluerer aktiviteten inneværende år 

og oversende denne til styret innen 15. januar.  Årsrapporten legges til i styrets årsberetning. 

9. Komiteene sender målsetting, aktivitets- og budsjettforslag for kommende (inneværende) år 

til styret innen 15.januar. 

10. Komiteene har ansvar for å holde aktivitetskalender på klubbens nettside oppdatert, samt 

holde komitéens egen nettside oppdatert. 

11. Når en person som har tilgang (påloggingsdata) til komiteens e-post, nettsted eller Facebook 

ikke lenger er tilknyttet komiteen (medlem eller ressursperson), skal vedkommendes tilgang 

slettes ved at passord endres. 

12. Dersom en komité nedlegges, overføres eventuelle økonomiske midler til styrets konto. 

Utstyr, arkiver og referater m.m. skal overleveres styret.  

 

Vedtatt på årsmøtet 13.03.2021 

 

Styrets innstilling: Foreslåtte endringer i Felles instruks for komiteer vedtas. 
 


