
 

Schlumberger-Private 

Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer 

 
§3 Styret 
§3/1  Ingen endring 
§3/2  Ingen endring 
§3/3  Ingen endring 
  
§3/4 Forslag til endring 
Funksjonstiden for klubbens styre og revisor er på to år. 
Valgene forskyves slik at Formann, styremedlem og Varamann velges det ene året(oddetall), mens Nestformann, 
Kasserer/sekretær og Revisor det neste (partall). 

 
§3/5  Ingen endring 
  
§3/6  Her det en som velges hvert år, spørsmålet er skal vi skille mellom leder og medlem i valgkomiteen?  Da foreslår jeg å 
endre til at leder velges på partall og medlem på oddetall, 
En valgkomité er bestående av to personer, en leder og ett medlem som skal tilrettelegge valget for årsmøtet. Valgkomiteen velges 
av årsmøtet eller utpekes av styre. Funksjonstiden for valgkomiteen er 2 år, der valget forskyves slik at leder velges på partall og 
medlem velges på oddetall 
Valgkomiteens innstilling skal bekjentgjøres for medlemmene i god tid innen årsmøtets start. 

  
§3/7  Ingen endring 
  
§5 premiering  Det foreslås å endre til følgende. 
1. Klubbens treff skal inneholde pris for: Beste 1200, Beste 1300, Beste RSV, Lengst kjørte Venture.  
    Disse prisene tildeles kun Klubbens medlemmer. 
  
2.Arrangør kan sette opp flere premier dersom ønskelig 
     FORSLAG TIL ENDRING 
  (Utover dette kan det deles ut pris til beste ikke-venture, samt også og  
         andre premier treffarrangør finner ønskelig) 

  
  
Begrunnelse for vedtektsendring av §3/4,  §3/6 og § 5 

  
Endring av §3/4 og §3/7: 
Dette gjøres for å forenkle jobben til både styret og valgkomiteen, slik at det er lettere å holde orden på hvem som er til valg når. 
Men også for at formann, kasserer/sekretær ikke skal være på valg samme år. 
Samme gjelder valgkomiteen da vi ønsker å skille mellom leder og medlem. 
Forslaget forslåes å gjøres gjeldene etter vedtak/avstemning på årets årsmøte  

  
Endring av § 5 Premiering 
Her har det vært praktisert flere premier etter hva arrangør ønsker, og vi ønsker å gjøre det klart hvilke premier som skal utdeles til 
medlemmer og til hvilke sykler. Utover dette ønsker vi i styre at arrangør skal kunne utøve kreativitet når det gjelder ekstra premier. 

 


