Organisasjonsplan NMK Larvik 2020

Formål:
NMK Larviks formål er å drive motorsport organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) og Norges Bilsportforbund (NBF). NMK Larvik skal høyne interessen for
motorsport gjennom konkurranser, sammenkomster og opplæring. Arbeidet skal preges av
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
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Trude Marthinsen
Geir Gjestrum Larsen
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Leder:
Medlem:
Medlem:
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Materialforvalter:
Opplæringskontakt:
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Webredaktør:
Ansvarlig Politiatt:
Larsen

Valgkomite:
Ronny Kristiansen
Geir Halvorsen
Benjamin Halvorsen
Marte Marthinsen

Morten Stø Olsen
Ronny Kristiansen
Trude Marthinsen
Niklas Bekkelund
Geir Gjestrum

Årsmøtet:





Årsmøtet er NMK Larvik’s høyeste organ og blir holdt hvert år i løpet av mars måned.
Årsmøtet sin oppgave står skrevet i NMK Larvik’s lov.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens retning og styret sitt arbeid.
Alle som ønsker å være med på å bestemme hva NMK Larvik skal gjøre og hvordan det skal
drives, bør delta på årsmøtet.

Styret:
Styret er NMK Larvik’s høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen store saker kan ikke behandles
av styre, men må tas opp på årsmøtet. Dersom styret er i tvil om de har myndighet, bør saken tas
opp på årsmøtet.
Lovpålagte oppgaver for styret:
 Overordnet styring av klubbens aktiviteter.
 Styring og gjennomføring av klubbens daglige drift.
 Gjennomføre årsmøtet sitt regelverk og vedtak.
 Se til at NMK Larvik’s midler blir brukt og forvaltet på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtakene som er fattet på årsmøtet, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende
regnskaps ordning, samt ha en forsvarlig økonomistyring.
 Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer til spesielle oppgaver og utarbeide en
instruks for dens arbeid.
 Representere klubben på møter og arrangementer.
 Planlegge og iverksette motorsports aktiviteter.
 Oppnevne en ansvarlig for barneidretten.

Leder:








Er klubbens ansikt utad, og klubbens primære representant i møter og forhandlinger.
Leder har signaturfullmakt og prokura. Dette medfører at det er kun lederen som kan inngå
avtaler og signere forpliktende for klubben.
Har hovedansvar for klubbens kontakt med media.
Koordinerer styrets aktivitet.
Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene.
Signerer utbetalinger sammen med kasserer
Fører referat over alle styremøtene.

Nestleder:




Fungerer som leder under dennes fravær.
Bistår leder og danner et lederteam med denne.
Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.

Kasserer:






Anvise utbetalinger sammen med leder.
Har ansvaret for klubbens regnskap.
Har fullmakt til å forplikte klubben økonomisk innenfor den vedtatte fullmakt.
Levere alle bilag til regnskapsfører ved året utløp.
Overlevere permen til gjennomgang av revisorer før årsmøtet.

Styremedlem:




Møter på styrets møter.
Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.
Kan være valgt til spesielle oppgaver.

Varamedlem:



Møter på styres møter.
Kan få oppgaver på lik linje som ett styremedlem.

Materialforvalter:




Tar vare på, anskaffer og avhender klubbens materiell.
Fører skriftlig oversikt over klubbens materiell
Fremmer behov til styret for nyanskaffelser.

Opplæringskontakt:




Opplæringskontakt har ansvar for å vurdere behovet for kompetansehevende aktiviteter.
Undersøke tilgjengelighet og anbefale kurs.
Avholde lisenskurs for formel K på Geiteryggen.

Webredaktør:


Har ansvar for at klubbens web side

Ansvarlig politiattest:


Har ansvar for å se politiattest til de som skal utføre oppgaver med barn under 18 år for
klubben.

Kontrollkomite:


Påse at klubbens midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser.



Påse at klubbens midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om.



Påse at klubbens økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens egen lov.



Påse at klubben har økonomisk kontroll internt.



Påse at klubbens årsregnskap gir et rettvisende bilde av klubbens drift.



Møte på to styremøter i året etter invitasjon fra styret.

NMK Larvik’s aktivitet bygges på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

