
 

BESKRIVELSE 

KLUBBENS RÅD 
Utvalg / komité  Klubbens råd 

Merknad   

Dokument versjon v. 1.0 12.04.16 Ansvarlig Leder utvalg / styret 
 

Formål   

Sørge for at Sandefjord Ballklubb til enhver tid har en gruppe i sin organisasjon som består av kvalifiserte personer med 
erfaring og kjennskap til klubbens historie. Klubbens råd kan konsulteres og gi en uhildet, saklig vurdering av de 
problemstillinger som forelegges Rådet til behandling. 
 

Mandat  

Klubbens råd er et rådgivende organ som klubben kan benytte seg av dersom det ønskes en uhildet vurdering i saker som er 
spesielt viktige for klubben. Sakene som tas opp skal behandles konfidensielt. Rådet skal rapportere til styret i Sandefjord 
Ballklubb. Saker kan forelegges Rådet på initiativ fra:  

 Årsmøtet i Sandefjord Ballklubb 

 Sandefjord Ballklubbs styre 

 En eller flere av klubbens medlemmer (eller foresatte) eller enheter, beskrevet under gjeldende Organisasjonsplan.  

 Et eller flere av medlemmene i Klubbens råd 
 

Sammensetning  

 Klubbens råd skal bestå av minimum 5 medlemmer, hvorav ett medlem skal fungere som administrativ leder 

 Øvrige medlemmer er likeverdige medlemmer av Klubbens råd 

 Det skal vektlegges at medlemmene har lang fartstid og/eller god kjennskap til Sandefjord Ballklubbs historie slik at 
de kan være kontinuitetsbærere og derigjennom også vurdere sakene i et historisk perspektiv 

 Medlemmer av Klubbens Råd kan ikke være medlem i Sandefjord Ballklubbs styre, sportslig utvalg eller valgkomite. 

 Medlemmene skal velges slik at maksimum halvparten av Klubbens råd kan bli skiftet ut samme år 
 

Roller  

Administrativ leder 
Rådets administrative leder skal sørge for at: 

 Det avholdes møter minst to ganger i året. Det første skal avholdes senest en måned etter årsmøtet i klubben 

 Saker som meldes inn til behandling blir bekjentgjort til Rådets medlemmer og blir behandlet i rådet 

 Arbeidsoppgaver Klubbens råd behandler fordeles og gjennomføres i henhold til planen 

 Det skrives referater fra møtene som fordeles til Rådets medlemmer, klubbens leder og eventuelle andre involverte 

 Rådets anbefalinger meddeles forslagstiller, styret og medlemmer i Klubbens råd 
 
Medlemmer av Klubbens råd 
Medlemmer i Klubbens råd skal: 

 Stille opp på de møtene som avholdes i Klubbens råd 

 Sørge for at saker som meldes inn blir meldt inn og behandlet 

 Bidra til at arbeidsoppgavene som pålegges blir utført og rapportert på en god måte 

 Skal gi nye medlemmer av Klubbens råd en historisk gjennomgang av klubbens utvikling og pågående saker  
 

Oppgaver  

Klubbens Råd skal ta opp til behandling de oppgaver som forelegges rådet gjennom de rette kanaler.  Klubbens råd skal 
være godt kjent med, og benytte seg av følgende formelle dokumenter i de sakene som behandles: 

 Gjeldende «Lov for Sandefjord Ballklubb» 

 Vedtak på klubbens årsmøter 

 


